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Courageous debut flops on many levels
The Demon Bride. HorrorComedy. HB Thom Auditorium.
Today at 16:30 and 20:00.

I

t takes courage to stage a play,
write the script, create a set
and to compose special music
to produce a certain mood. But
courage alone, I’m afraid, cannot
save this production from the
unmitigated disaster that it is.
Louis Viljoen wrote the
production and directed it. He
is the Fugard Theatre’s Writer in
Residence and he has made a name
for himself as an innovative, clever
writer and theatre practitioner.
In addition, he has a strong and
stellar cast, with names such as
Craig Jackson, Sarah Potter, Bianca
Flanders, Carel Nel (top actor) and
Andrew Roux. The press blurb tells
you The Demon Bride is a gripping
and hilarious horror-comedy that
sees Viljoen taking an exciting
new direction in a production that
will make you shiver with delight!
(The exclamation mark is theirs
and not mine.)
To précis, the publicist, writes:
“It’s wedding season and the
winelands are abuzz with travellers
who come to celebrate the nuptials
of friends and family. But when
the wedding party gets trapped in
a haunted cabin in the middle of a
dilapidated wine farm, a carefree
weekend turns into a nightmare.
“The spirit of an ancient demon
possesses a newlywed and wreaks
havoc on her friends. The Demon
Bride has one simple message:
‘With this ring I thee DEAD!’ ”
There you have it. Let’s start
with what worked. The sound
design by the esteemed James
Webb, probably one of the most
inventive composers in his field,

Sarah Potter and Bianca Flanders in The Demon Bride. PHOTO: NARDUS ENGELBRECHT
succeeded in creating a spinechilling mood – with enough
suggestion that there is also a
comedy at play here.
Of the music Webb says:
“The sound is a kind of unseen
character in the play carrying all
the suggested terror.”
The set design by Rocco
Pool works well, with a red sofa,
fireplace, upstairs bedroom and
cupboards that open and close.
Nothing wrong there.
The question is how can the

rest of this show by the multiple
award-winning Viljoen backfire so
badly? Because bad things happen
to good people?
No, simply because it flops on
many basic self-inflicted levels:
The script is weak and unfunny,
the comic timing is way out of
synch and the attempts to scare or
terrify shift into a burlesque and
slapstick netherworld.
It is a nowhere land with
superficial characters who ham
and wing their way through a

quagmire of banal humour. There
is also a rimming scene to spice
things up, but with fist-f*cking and
choking that have moved into the
mainstream, it’s quite vanilla.
No shock value there, to my
great chagrin. Also, note the
trite humour in this line: “You
decrepit sack of monkey balls.”
I’ve heard that line when I was in
kindergarten. It was frightfully
amusing then.
Men keep falling on their
penises, wine bottles light up, the

eyes in a painting shine ominously,
fog rolls onto the stage, owls hide
outside in the vineyards, and I’m
sure there were crickets chirping
somewhere in the background.
Or perhaps it could have been
the folds in my prefrontal cortex
stridulating. Thus, the questions
remain: Is it a farce? Is it a horrorcomedy? Does it work?
The reply, I fear (the only fear I
felt), is too ghastly to answer. Back
to the drawing board please.
– Herman Lategan

Magspel in teatergeselskap gilsnaaks bekyk
Die koninkryk van die diere.
Toneel. Rhenish Girls’ High
School. Vandag om 20:30 en
môre om 09:30 en 12:30.
’n Langlopende toneelstuk kom tot
’n einde, en daar is ’n probleem:
Vir die vyf hoofakteurs is daar
slegs vier rolle in ’n nuwe stuk
beskikbaar. Ou koeie word dus u
 it
die sloot gegrawe, kwaaivriend
skappe vlam op, en die gort is gaar.
Daarby is Die tuin van goeters, die
nuwe wydvolprese en bekroonde
teks… uhm… twyfelagtig. Want
hoe loop die kreatiewe pad na die
vertolking van ’n stuk brood of
’n bottel tamatiesous?
Die koninkryk van die diere,
Marthinus Basson se vertaling
van die Duitse dramaturg Roland
Schimmelpfennig se tragikomedie Das Reich der Tiere, neem die
magspel binne ’n teatergeselskap
onder die loep. Dit is ’n heerlike
stuk metateater, met die middel
van ’n toneelstuk in ’n toneelstuk
baie prominent, maar dié soort
struwelinge kom algemeen voor,
of dit nou op ’n speelgrond of in
’n werkskafeteria is.

Ludwig Binge
is maar een van
die gedugte
akteurs in
Die koninkryk
van die diere.
FOTO: NARDUS
ENGELBRECHT
Basson se ontwerp en regie is
so dat jy van meet af aan die “verhoogvleuels” ingenooi word. (Verwysings na die metatekstuele is
problematies, en ek gebruik aanhalingstekens om onderskeid te tref.)
Wanneer ’n mens die ouditorium
betree, is die tegnici besig om die
verhoog en die “verhoog” tot orde
te roep – hulle bly regdeur die stuk
deel van die rolbesetting – en die
“akteurs” is in hul “kleedkamers”

besig met grimering en om op te
warm. Die oorwegende beeld is
een van funksionele vermaak, soos
in ’n casino, met die kostuums en
stel wat al so ’n effens toiingrig is.
Basson het ’n gedugte span
akteurs bymekaargemaak: Dawid
Minnaar (maraboe), Tinarie van
Wyk Loots (gemsbok), Stian Bam
(leeu), Joanie Combrink (muskeljaatkat) en Ludwig Binge (sebra).
Van die “akteurs” se name word

in die verloop genoem, maar dié
vergeet jy amper dadelik, want
dit is asof elkeen se identiteit lank
reeds groot dele van sy karakter
se aard geabsorbeer het. Konflik
op die “verhoog” wat agter die
skerms oorspoel, het ook ’n sterk
ondertoon van noodsaak wat ’n
doodskoot vir kreatiwiteit is…
of dalk nie – iets soos wanneer
Cosmo in Singin’ in the Rain sê:
“At last I can start/stop suffering

and write that symphony.”
Die bostelegraaf werk oortyd
wanneer een van die “akteurs”
’n ontmoeting bewimpel met
die skrywer van die nuwe stuk
– Wessel Pretorius wat, à la Judi
Dench in Shakespeare in Love, met
sy goed gemoduleerde komiese
spel in ’n kort tydsbestek amper
die kollig steel. Die skrywer, heel
oop oor sy eie charlatanerie, druk
met sy “dalk is jy net nie goed
genoeg nie”-toespraak die vinger
op ’n teer plek. Wanneer die
“akteur” in elk geval die teater
wêreld vaarwel roep en kommersiële roem vind, is die ander
se teleurstelling en jaloesie tasbaar.
Daar bly weinig vir die
“akteurs” oor as om letterlik en
figuurlik die detritus van die ou
stuk (en hul verloopte lewens) af
te was. In die heel laaste toneel
vaar hulle hinkepink die nuwe stuk
in, en aanskou hulle dan: die sny
brood, die gebakte eier, die tamatiesousbottel en die peperpot.
Dit was eenvoudig een van die
snaaksste en absurdste dinge wat
ek ooit op ’n verhoog aanskou het!
– Willem Bester
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’n Nag vol
folterende
herinneringe

In die verwerkte toneelstuk Hierdie lewe vertel Antoinette Kellermann die storie van ’n sterwende vrou wat terugkyk op haar lewe. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
Hierdie lewe. Drama.
HB Thom-ouditorium.
Vandag om 13:30 en
môre om 14:30.

O

p 1 Mei is die skrywer
Karel (Tromp) Schoeman
al ’n jaar nie meer met ons
nie. Dit is dus gepas dat die man
met die kop – altyd half skuins,
soos die wyser van ’n horlosie wat
onheilspellend op drie minute voor
middernag rus – deur ’n toneelstuk
van sy boek onthou word.
Daar was nog altyd ’n filmiese
kwaliteit aan sy werk, en op die
verhoog het dit in hierdie geval
ook goud opgelewer. Die roman
is tot ’n eenvroustuk van 60
minute verwerk deur Saartjie
Botha, wat haar goed van haar taak
gekwyt het.
Sy het die nodige ritme, klankmaat en mineurtoon vasgevang.

Iemand het ook gepraat van die
tekstuur van die stilte in sy werk.
Dit is waar, omdat dit amper tasbaar is. Jy voel die stilte tussen
woorde teen jou nek afasem.
Dat een man soveel troosteloosheid in hom kon dra en dit so
mooi in Afrikaans kon verwoord,
is eintlik ’n wonderwerk. Die
toneeldekor, oftewel scenografie,
deur Wolf Britz (ook die regisseur), pas perfek by dié verhaal in.
Swaar rooi gordyne soos in die
ou teaters hang teatraal op die verhoog. Hulle gaan stadig oop. Daar
is ’n wit stoel en bed met ’n roerlose pop wat daarop lê. Agter dit
hang ’n swart gordyn. Die pop lyk
na Antoinette Kellermann wat
dan op die verhoog kom en die
verteller van dié roerende verhaal
is. Dit voel asof die dood daar rus,
en dit is dan ook so.
Want die sterwende verteller

kyk terug op haar lewe, in ’n nag
wat geen einde ken nie, en met
herinneringe wat haar folter.
Haar lewe was onvergenoeg.
Die roman speel af in die
Roggeland en was die eerste
van drie romans in die skrywer se reeks Stemme. Dit word
gevolg deur Die uur van die engel
en Verliesfontein.
Kellermann se stem is diep
en deurdrenk met sieleleed. Dit
is een wat deur die verlede en
oor die dorre vlaktes van die
Karoo vibreer.
Die literator P.A. du Toit skryf:
“Die familiegeskiedenis wat hier
ontvou word, is van diepgewortelde verdeeldheid, van heb- en
heerssug, woede, geen moederliefde en keusevryheid, van woorde
so kwetsend in hulle oënskynlike
skadeloosheid dat dit ’n afgrond in
’n mens oopgeruk het.”

’n Ander literator, Chris van
der Merwe, sê: “ ’n Bekende Schoeman-motief is die pad en die tema
van die (fisieke en geestelike) reis.
Hier is dit die reis na die verlede
wat voltrek word: ‘Die verlede is
’n ander land: waar is die pad wat
soontoe loop?’ vra die verteller.
“Dis ’n pad wat nie reglynig
loop nie, want die verteller, op haar
oudag, kyk na binne eerder as na
buite, om haar herinneringe na
te speur. Dit is ’n reis wat keer op
keer na dieselfde plekke lei, met
telkens nuwe vondste. ‘Oor en oor
volg ek daardie bekende pad’, wat
lei tot ’n verkenning nie net van die
buitewêreld van die Roggeveld nie,
of die innerlike van die verteller
nie, maar van die pad waar binneen buitewêreld ontmoet.”
Hierdie produksie is van hoogstaande gehalte, hoewel Keller
mann oor sommige van haar

woorde gestruikel het. Gremlins,
net soos die drukkersduiwel, maak
maar soms ’n onverwagte verskyning op ’n verhoog. Dit het nie die
gehalte van die stuk benadeel nie.
Wat wel gepla het, was die kankeragtige sigarethoese en gehyg van
ou rokers se vernielde longe wat
die ouditorium by tye na ’n sana
torium laat klink het.
Ook die pampoen wat langs
hierdie resensent aan die slaap
geraak het, nie omdat die toneel
stuk vervelig was nie, maar omdat
hy lekkerlyf was en ook ’n kretin is.
En helaas, die tante met die
pers kapsel agter wat die heeltyddeur met haar lekkergoed
papiertjies sit en raas het.
Dit is oneerbiedig teenoor
’n uitstekende produksie. Stilte en
respek onder die gehoor asseblief,
en moet dit nie misloop nie.
– Herman Lategan

Die juk van plaassondes en die vrugte daarvan
Klippe wat val. Toneel. Hoërskool Cloetesville. Vandag om
13:30 en môre om 16:00.
Ons landsburgers gooi tans
klippe oor grondbesit en grond
onteiening. Sentraal tot dié debat
is plaasgrond, en in Suid-Afrika
is die woord “plaas” ’n gelaai
de woord. Die Suid-Afrikaanse
letterkunde – veral Afrikaans –
het in die verlede die plaas, in die
vorm van die plaasroman, ver
romantiseer. Maar vandag ontgin
ons stories wat onder die grond
en klippe op plase verskuil lê.
In Klippe wat val, die jongste
toneelstuk uit die pen van Philip
Rademeyer (ook die regisseur
van dié produksie) word in die
sand en onder die grond gekrap.
En wat daar gevind word, is nie
net die verhale van gespanne
familiebande of magiese onder
strominge nie, maar onvertelde
stories van destyds.
Dié stories begin ons nou
vertel, al lê dit in die subtiliteite

van skimpe en swanger stiltes.
Van uitbuiting tot verkragtig, wys
Klippe wat val die juk van plaassondes en lê bloot die vrugte wat
daardie sondes baar.
Ons ontmoet Abrie (Dean
Smith) wanneer hy ná jare weer
terugkeer na die plaas waar hy
grootgeword het. Sy boesemvriend van kleintyd, Kannetjie
(Wilhelm van der Walt), seun
van die plaaseienaars, kruip soos
’n kind steeds in die hondehok
weg. Weens geboortekomplikasies
het Kannetjie die verstandelike
vermoëns van ’n kind, en die besef
van handelinge se nagevolge en
sosiale filters ontbreek hom.
Abrie, die huishulp se seun, is
terug van Kaapstad af, op versoek
van Kannetjie se sterwende ma. Hy
moet omsien na sy boesemvriend.
Op die verhoog staan klippe in
klein hopies gepak, want hulle gee
Kannetjie hoop op ’n lewe wat kom
waarin almal wat sy pad gekruis
het, by hom sal wees, gelukkig.
Maar dis die nou en hier wat in die

Wilhelm van der Walt en Dean Smith. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
pad daarvan staan – sy sterwende
ma en Abrie, nou met ’n verloofde.
Kannetjie se hoop lê in die woorde
van Sarah, Abrie se ma, dat almal
in die sterrehemel eendag saam
sal wees.
Dit is moeilik om die verhaal
op te som sonder om te veel weg te
gee. Maar ons leer baie dinge van
Kannetjie en klippe: Klippe pak

grafte toe; klippe bou mure; klippe
maak dood; klippe beskerm. Hulle
kom van die aarde én die buitenste
ruim; hulle beskerm lewe, maar
kan dit ook neem.
Te oordeel na dié en van Rade
meyer se vorige werk het hy die
vermoë om met subtiliteit harde
waarhede te ontbloot. Sy regie is
soos sy woorde – daar is hunke

rings en insinuasies wat jou toelaat
om self in jou verbeelding die
verhaal verder te ontknoop.
Dit werk goed, want vir ’n gehoor
skep dit intrige.
Van der Walt lewer gefokusde
spel as Kannetjie. Hy slaag daarin
om die ironiese kompleksiteit van
die eenvoudige kind-in-manslyf
oor te dra.
In die rol van die pragmatiese
Abrie is Smith oortuigend. Hy
glip ook met gemak in die rooi
hakskoene van die boervrou en
die voorskoot van Sarah.
Gideon Lombard is op die
verhoog met sy kitaar en sorg
vir ’n klankbaan wat help om die
verlatenheid van die plaas en die
intimiteit van die boesemvriende
in te kleur.
Klippe wat val is boeiend, en al
is dit nie voorspelbaar nie, verras
die ontknoping jou nie. Maar dis
dalk omdat jy as gehoorlid so sterk
ingetrek word deur hierdie storie
wat na aan die been van aktuele
sake sny. – Wayne Muller
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Waar beelde en natuur ontmoet
Die bekende beeldhouer Dylan Lewis het in 2009
besluit om “ ’n bietjie tuinwerk” te doen. Maar toe
die masjinerie opdaag, het die beeldhouer in hom
ontwaak. Die grond het klei geword en sy hande die
skopgraaf. Hy het die sewe hektaar grond aan die
die rand van Stellenbosch (aan die Paradyskloofkant)
omskep in ’n lushof waar natuur en beeld mekaar
ontmoet. Fynbos, poele, damme, bome en beelde
práát met mekaar in dié omgewing, waar die berge
en wolke ’n dramatiese agtergrond skep. Lewis se
beelde vergestalt ’n dierlike eerlikheid wat binne
elkeen skuil – soms word dit getem; en soms hardloop dit gemasker wild rond. In teenstelling daarmee
bring die tuin ’n ontsnappende asemteug van
inspirasie wat vir ’n paar uur oor jou spoel.

Op die Woordfeestoer se besoek aan die
Dylan Lewis-beeldhoutuin het hy self besoekers rondgelei (hooffoto). Die beelde heet
“Rising Masculinity: Male Shamanic Figures”
en mansfigure word gebruik om dierlike
energie uit te druk; die ewige stryd tussen
wild en mak. Die dieremaskers bo en links
word gebruik om die wilde self te verskans
én te onthul. FOTO’S: MARCHELLE VAN ZYL

Sê a-a-a-a-h... sê b-ê-ê-ê-ê!
Merino-proeë. Leefstyl.
Die Khaya. Môre om 12:00.

A

s jy al gesien het wat ’n belhamel ’n skaap kan wees,
dan sal jy geen skaamte hê
om te kwyl oor ’n lekker vetterige
ou ribbetjie of ’n paar snye boudvleis of blad op jou bord nie. Ek
het al met my eie oë aanskou, doer
in die Swartland waar ek vandaan
kom, hoe ’n ram deur ’n draad
kruip en dan op en af, kruis en
dwars, hardloop. Skielik is hy baie
verward en onnosel, maar dan
gaan staan hy stil met daai bossiekop van hom en jy kan sién hoe hy
planne beraam om die boer nóg
’n bietjie te laat rondhardloop voor
hy hom terugkry in sy kampie is
waar hy hoort.
Die vooruitsig van viér stukkies
merino op jou bord te kry is dus
’n goeie een.
“ ’n Oom hier buite sê nou vir
my dis maar klein happies; ’n mens
moes maar geëet het vóór jy kom,”
sê my buurproeër Wilna Meanley van Durbanville, wat vandag,
Internasionale Vrouedag, verjaar.
(Wilna kom op haar eis Woordfees
toe. Sy parkeer onder by Builders
in Dorpstraat en stap dan op na
die feesterrein, fier en regop.

’n Happie vleis... ’n proesel
bekroonde rooi. Wat werk die
beste? FOTO: NATALIE GABRIELS

Wilna Meanley, die verjaardagvrou. Links is die tafel gedek.
FOTO: PETER VAN NOORD

“Ek is mal daaroor om op Stellenbosch te stap,” sê sy vrolik. Ek
vra nie hoe oud sy is nie, en later
bedank sy my: “Dankie daarvoor
– ek haat dit as mense wil weet
hoeveel tande jy het!”)
Maar terug na die skaap: Eet is
nie die punt hier vandag nie. Ons
het kom skaap proe, uit verskillende streke, sodat jy die terroir op
jou tong kan rondrol. Met daarby
vier Veritasbekroonde wyne
waaroor die Kaapse wynmeester Bennie Howard die veertig
stuks proeërs meer vertel – Alto

Bertus daarvan hou nie, maar net
boud, elkeen oornag gestoom teen
65 ºC, sonder sout of enige ander
geurmiddels.
Eerstens is daar die boudjie uit
die Hantam – bossiewêreld, blommewêreld – waar skaap se kind
moet lóóp om iets tussen die tande
te maal. Tweede aan die beurt is
die Kamdeboo-skaap, ’n lammetjie
wat daar by Graaff-Reinet rond
in die Sukkulente-Karoo, een van
die mees diverse omgewings in
die land, gewei het. Nader aan die
huis is die outjie uit die Over-

Rouge 2015, Pulpit Rock Reserve
Cabernet Sauvignon 2013 (uit die
Swartland), Neethlingshof The
Short Story Collection The Owl
Post 2016 (’n pinotage), en Oudekloof Shiraz 2015 (uit Tulbagh se
wêreld). Alles danksy Agri-Expo.
Maar wag, eers meer oor die
skaap en hul reise tot hier. Netjies
onder hande geneem deur die
befaamde sjef Bertus Basson. Nou
nie “poephol, long en tong”, soos

berg, die mees suidelike skaapboerderywêreld in die land. En
laastens? Die Boland, natuurlik.
Dis mos Woordfees!
Elke stukkie vleis sny jy in
vier en proe dan elke stukkie met
’n sluk uit ’n ander glas. Jy besluit
self wat vir jou die lekkerste is en
die beste by mekaar pas – en die
goeie nuus is jy kan nooit verkeerd
wees nie.
Wie was my wenner? Die Hantam-skapie. Dié het my amper met
’n heserigestem laat uitroep: “Ken
jy katbos en kambro!” Heerlik
geurig, bossierig, greinerig – jy mis
nie eens die sout nie.
Die een wat maar kan koers
kies terug huis toe, is die luiaard,
die Overberglammetjie. Hy’s hopeloos te soet, te skerp. Dis oor hulle
net staan en eet, sê Bertus. Wilna
laat weet oor die Bolandlam: “Nee
wat, hy smaak soos supermark
vleis.” Inderdaad.
En die wyn? Die Swartlandcabernet, natuurlik!
Skaap sal nooit weer dieselfde
wees nie. En waaragtig, van nou
af maak ek soos Bennie sê: Saam
met daai lekker vleis (mét die vet,
mét die been) sal daar altyd twee
bottels wyn wees: Een vir die gaste
en een vir my. – Peter van Noord
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Só lyk vinkel en koljander, albei met ’n lied in die hart en die tong stewig in die kies: Elias P. Nel en Kristel Loots weier om oud te word.

Baby boomers rock by noentee!
High tea met Kristel Loots.
Leefstyl. Oude Werf-hotel.
8 Maart.

K

ristel Loots het nie tyd vir
oumenspraatjies nie. Dis
nou die soort wat sê as jy
by ’n sekere ouderdom kom en
voel jy is nog jonk en jukkerig,
kom “die mense” en besluit dit is
net betaamlik dat jy kuis en koek
lik is, jou lendene omgord met
’n voorskoot, en lipstiffie net op
high days en holidays mag dra –
as dit dan nou móét.
Sy steek ’n lang relaas af oor
fopnuus, die booshede in die
kuberruim, hoe jy nie alles moet
glo wat jy lees nie. Maar daar staan
ook op haar Facebookblad sy is in
1980 gebore. “Ek praat nie in die
openbaar oor my gewig of ouder
dom nie, maar dít wat daar op
Facebook staan... that’s my story
and I’m sticking to it.”
Dié skrywer van meer as
50 liefdesromans en ’n goeie skeut
tydskrifverhale het Donderdag
haar 70ste verjaardag gevier. Langs
haar in gesprek die ewe spitsvon
dige skrywer, Elias P. Nel.
Hy kyk haar diékant toe, dan
daaikant toe. “Ek het somme
geleer op skool; nie wiskunde nie.
Maar my somme sê nou vir my
vir iemand wat eers in 1980 gebore
is, het jy al baie boeke geskryf!”
En toe is die krane oop. Hy kyk
na haar bloedrooi hare. “Nou hoe
nou, is jy met daai hare gebore?”
Nee, wip sy terug, hoe sal ek
onthou met watse haarkleur ek
gebore is? “Kan jy onthou met
watse kleur jý gebore is,” vra sy.
Hy vryf verleë oor sy bles.
Daarna verloop die gesprek
min of meer só...
Elias Toe ek so 50 slaan, het ek
die dinge van ’n kind gelos. Ek kan
my nie meer in ’n romantiese lewe
indink nie.

Wie sou nou nie op hierdie oomblik ’n vlieg teen die muur wil wees nie... FOTO’S: NATALIE GABRIELS

Die haan en die henne: Vida Munro, Elias en Izel Lotz. Regs help Kristel haar by die koektafel.
Kristel Jy kan, maar jy wil nie.
Mans is darem lui! Kyk, ouer word
bly ’n skok. Op ’n dag kyk jy in die
spieël en sien jou ma. En dan, op
’n ander dag, kyk jy weer en daar
sien jy jou ouma. Skok en afgryse.
Maar jy hou tog nooit op vóél nie?
Elias So hoe voel dit om oud
te word?
Kristel Ek sal nie weet van oud
word nie. Maar as ek eendag daar
kom, sal ek jou vertel. Vir my is
deel van ouer word as jy agterkom
jou ouers is nie engele sonder
vlerke nie; dat hulle ook foute het.
Dan trap jy versigtiger met jou eie
kinders, want jy dink “daai kinders
moet nog besluit in watter ouete
huis ek eendag moet gaan bly”.

Ouer word is moeilik: jy moet
meer knip en trim en titivate, smile
and wave. En as al die ander goed
gaan, is dit nét smile and wave.
Elias Ek en jy, maar veral jy, het
nou al lankal die Rubicon van
50 jaar oorgesteek.
Kristel Die persepsie van ouder
dom – die biologie en die psigiatrie
is nie in sync nie. Sure, die onder
dele moet vervang word; die rug
betoog, staak, protesteer, neem
wraak; die versameling brille lê
die hele huis vol. Maar ouderdom
moet jou nooit definieer nie.
Want voor jy weet, word jy gelabel
“pille en brille”, “nie meer geskik
vir menslike gebruik nie”, “verby
die vervaldatum”.

Elias Hoe kry jy idees vir die
boeke wat jy skryf?
Kristel Om te kan stories vertel
is blessings from above; manna
uit die hemel. Jy kyk na mense om
jou, jy luister na hulle, dan luister
ek weer na die stemme in my kop.
Mense is weird. Kyk maar die
skaamtelose goed wat hulle op
Facebook sit: birthday parties
waarnatoe twee- en vierbeen
wesens genooi word; bak koeke
vir hul katte in die vorm van
muise. En die ander mense lees dit
en lag daaroor, “want ons is nie so
nie; óns is hondemense”.
Ek dink almal van ons het
’n klap van die windmeul weg –
hoe erg hang net af van waar jy

gestaan het. Ek gesels baie met
sepiekarakters, veral as hulle die
pad byster raak. Kyk vir Brooke
Logan! Sy weet nie eens meer hoe
om haar familieboom te trek nie.”
Elias As jong meisies kalwerliefde
het, is dit by ouer mense seker
malkoeisiekte?
Kristel Ek skryf skaamteloos
liefdesverhale vir vroue van alle
ouderdomme. Ek meen maar: Tans
geld ‘home is where the bra comes
off ’ vir my, maar mense verloor
nie hul seksualiteit net omdat hulle
ouer word nie.
Ek sou goeie geld betaal vir
’n lang, lekker uitgerekte wolwe
fluit my kant toe. Die grootste
wanpersepsie is dat die romatiese
en erotiese doodgaan met die
ouderdom. Bog! Ek sal sekere
dinge toegee, soos swinging from
the chandeliers is limited, en die
gesteun en kreun van katelkaper
jolle is dalk oor ander redes as
passie, maar die dood van die
dubbelbed is nog lank nie hier nie.
Die laaste woord was die
verjaardagmeisie se voorreg.
“Daar sal nie nog ’n geslag soos
ons baby boomers wees nie.
“Ons het leer lees met Sus en
Daan; ons moes in ons leeftyd
’n nuwe geldeenheid leer; ons het
op radio geluister hoe die eerste
man op die maan land.
“In ons tyd was dans,
Sondag-shopping en dobbel taboe.
Maar volkspele is toegelaat; jy mog
Sondae darem brood, melk en die
koerant koop; en al was dobbel
sonde, kon jy by die kerkbasaar
raai hoeveel weeg ’n tert en dalk
’n prys wen.”
“Spin the bottle, French
kissing – ons het gesukkel,
maar was gewillig om te leer.
“En hier staan ons nou: Ons het
tablette en ons stuur WhatsApps
en neem selfies. Ons baby boomers
rock!” – Jo-Ann Floris
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Dié Afrikaans is vol vuur en vlam
Verflenter die vers. Kabaret.
Drostdy. Môre om 19:30.

D

aar is ’n oorvloed ligte lekkerluisterliedjies in Afrikaans (uiteraard net soos
in ander tale), maar soms is die
plaaslike aanbod só banaal jy wil
skoon op die vlug slaan na ’n verlate plek sonder enige radioseine.
Dit het ook niks met kulturele
snobisme te make nie, maar wel
met die ruim gereedskap wat vir
sangers, liriekskrywers en komponiste beskikbaar is om liedere te
skep wat nie soos die gekerm van
honger kieme klink nie.
In Verflenter die vers word
hierdie kwessies met intelligente
en aweregse humor aangepak.
Dit is ’n eersteklas oorspronklike
en geïmproviseerde ensemblewerk
met vier gerekende verhoog
kunstenaars, asook ’n regisseur,
Juanita Swanepoel, wat blywend
hoë standaarde handhaaf in alles
wat sy aanpak.
Voor jou sit Stian Bam en Louis
Loock met ’n bottel wyn en klets
soos ou vriende, wat hulle ook in
die regte lewe is. Die goedhartige,
gemaklike interaksie tussen hulle
laat jou as gehoorlid voel jy sit as
welkome gas by hulle aan huis.
Links op die verhoog is Rika
Vermeulen voor haar klavier wat
sy soos die maestro wat sy is, met
oorgawe en meelewing speel. Dan
is daar Wilken Calitz met sy viool
en kitaar wat hy ook meesterlik
aanwend om tot dié debuutkabaret
se prima kaliber ruim by te dra.

Wilken Calitz, Stian Bam en Louis Loock in Verflenter die vers. FOTO: NATALIE GABRIELS
Laasgenoemde twee is ook verantwoordelik vir die toonsetting en
verwerking, en die hele geselskap
het tot die teks bygedra. Die vraag
is: Het die digter en musikant
mekaar nodig?
Bam lees gedigte voor van
onder meer Breyten Breytenbach,
Eitemal en Ingrid Jonker, maar hy
doen dit met soveel aanvoeling vir
elke woord, jy sal heel aangedaan
raak. Loock vat weer oor en speel
met poësie deur hulle in liedere te
verwerk, en andersom.
Hy is uitstekend, sy stem is

amper kaleidoskopies en hy neem
jou op ’n skoppelmaai tussen
gedempte ironie, ’n totale opstuur
dery en dan weer meer ernstig.
Lig en donker tango om ’n tipe
musikale en digterlike jin en jang
te vorm.
Kwessies wat onder die soeklig
geplaas word, is: Kan ’n liedjie
op sy eie as ’n gedig staan? Kan
alle gedigte gevoelvol en genuan
seerd ook liedere word? Neem
byvoorbeeld Gert Vlok Nel of
Koos du Plessis se werke. Albei het
hul voete onafhanklik in die een

wêreld én die ander, en albei se
skryfkuns kan selfstandig staan as
gedig of lied.
Tog, kyk jy na ander lirieke,
soos “Baby Tjoklits”, besef jy gou
nie almal kan lirieke skryf wat
ook digkuns kan wees nie. Kyk
hier, lees dit hardop en besluit self:
Baby ek like jou soos jy is / My hart
klop tjoklits as jy naby is / Baby /
Baby tjoklits.
Bam se karakter beklemtoon
goeie musiek moet ook ’n subteks hê, en met die ruimheid van
woorde moet jy fokus op inhoud,

stemming en ervaring. Jy moet
die vers verflenter om hom ten
volle te absorbeer.
Lesers sal ’n fout maak as hulle
in hierdie resensie aflei dié stuk is
lah-di-dah en neerhalend.
Glad nie, dit is skerpsinnige
satire wat wys Afrikaans is vol
vuur en vlam.
Soos die een karakter sê:
“Daar bestaan ’n behoefte aan
Afrikaanse musiek wat nie ’n
verleentheid is nie.”
Juistement.
– Herman Lategan

‘Ek dink die gehoor gaan iets nuuts leer oor Liszt’
Met sy konsert van klaviermusiek deur
Franz Liszt wil die pianis Sulayman Human
sy gehoor ’n ander kant van dié komponis wys.
Wayne Muller het met hom gesels.
Terwyl ons op ’n bankie onder
’n boom voor die Universiteit
Stellenbosch se Konservatorium
sit, rook Sulayman Human ’n paar
sigarette op en vertel rustig van die
musiek van Franz Liszt. Oor dié
komponis was hy nog nooit mal
nie, maar nou hou hy ’n uitvoering
van uitsluitlik Liszt se klavierwerke
op die Woordfees.
“Ek het regtig nie van Liszt
se musiek gehou nie, totdat ek
in 2016 sy Dante-sonate gespeel
het. Dit is nie wat ons tipies van
Liszt verwag nie; dis nie net sulke
oktawe wat jy speel nie. Ek het
toe begin luister na goeie pianiste
se albums waarop hulle Liszt
speel,” sê die 24-jarige pianis, wat
klavier gestudeer het onder Nina
Schumann en haar man, Luis
Magalhães, aan die US.
Human het relatief laat – eers
op 12-jarige ouderdom – begin
klavier speel. As hoërskoolleerling
het dié boorling van Oudtshoorn
vir die Lionel Bowman Beethovenkompetisie ingeskryf en gewen –
’n kompetisie waaraan eintlik slegs
universiteitstudente kon deelneem.

Hy het heelwat eerste pryse in
musiekkompetisies agter sy naam
vir sy klavierspel: die Hennie
Joubert-, Kunstekaap- en Atterbury- nasionale kompetisies. En hy
was die kategoriewenner van die
ATKV Muziq-kompetisie in 2013,
in 2016 in die algehele derde plek
in dieselfde kompetisie, en in 2017
wen hy toe dié kompetisie.
Sy loopbaan tot dusver sluit
ook in heelwat kamermusiekkonserte en concerto-uitvoerings
saam met orkeste soos die Kaapstadse Filharmoniese Orkes, die
Gautengse Filharmoniese Orkes,
asook die simfonieorkeste van
KwaZulu-Natal en die US. Hy het
ook al by groot name meesterklasse gehad, onder wie Anton
Nel, Antonio Pompa-Baldi, Jura
Margulis, Ilya Friedberg, Aviram
Reichert en Leslie Howard. En
nou oefen hy hard en hou konserte sodat hy in September oorsee kan gaan.
Vir sy Woordfeeskonsert, getitel
Sulayman Human speel Liszt, is die
komponis se Au bord d’un source
(Naby ’n fontein), “Drie Sonnette

Sulayman Human FOTO: VERSKAF
van Petrarca” en die Sonate in
B mineur op die program.
“Die eerste twee stukke klink
asof dit in ’n ander styl as dié
van Liszt se musiek is. Daar is

nie tipiese oktawe soos wat ons
van Liszt verwag nie, maar dit
klink eerder meer soos ’n lied van
Schubert. Ek het al die musiek
vir hierdie konsert van nuuts af

aangeleer, en dis nogal scary.”
Wat hom ewe senuagtig maak,
is dat sy konsert slegs uit Lisztwerke bestaan. “Ek weet mense
verkies konserte met meer as een
komponis se musiek daarin, maar
ek dink die gehoor gaan iets nuuts
leer oor Liszt.”
Tog, sê Human, is die Sonate
in B mineur meer in die Liszt-styl
wat gehore sal ken. Dit is ’n werk
wat outobiografies is en Liszt se
verskillende stadiums van sy loopbaan weerspieël. Human reken dit
is ’n stuk wat vir die gehoor meer
sal klink na die Liszt waaraan
hulle gewoond is, en daarom sal
hulle maklik die kontras tussen dié
sonate en die ander werke oplet.
“Omdat ek nie juis van Liszt
se musiek gehou het nie, moes
ek myself oorreed dat hy ’n goeie
komponis was. Ek dink ek het.
So, ek hoop ek sal met dié konsert
die gehoor kan oorreed daar is
’n ander kant aan Liszt,” sê Human.
Wanneer ons klaar gesels is,
steek hy weer ’n sigaret op. Met
sy rustige geaardheid en sy groot
talent sal hy beslis enigeen kan
oorreed dat daar meer aan Liszt
is as bloot oktawe.
Sulayman Human speel Liszt.
Klassieke musiek. Fismersaal.
Vandag om 12:30.
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Hoeveel onse
is in jou pond?

Uitgewer
Hannelie Cronjé

Marlo Minnaar en Lise-Marie Richardson in die toneelstuk Ons, ’n allegoriese, komiese drama oor die vergrype
en dwaashede van die hart, ’n alter
natiewe werklikheid met donker
fantasieë en ou herinneringe. Is liefde
’n ding of ’n aktiwiteit? Die regie word
behartig deur Ian van der Westhuizen,
die teks is geskryf deur Ben Kruger, en
die stel- en beligtingsontwerp is deur
Ian van der Westhuizen. Vandag om
10:00 by die Hoërskool Lückhoff.
FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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Spieël en blinde sambok slaan ewe seer
NRNNSA (of die Nuwe
Republiek van die Nuwe
Nuwe Suid-Afrika). Toneel.
HB Thom-laboratorium.
8 Maart om 13:00.

T

ransformasie. Koes. Cringe.
Maak oop jou oë en kyk
die waarheid in die oë.
Then deal with it.
Die mees komplekse kwessies
begin nooit só nie. Vermoedelik
aspris, want jy wil nie mense
laat weghardloop voor hulle jou
boodskap gehoor het nie.
So daar sit mense in die stampvol HB Thom-laboratorium –
’n heel gepaste benaming vir die
proefneming wat gaan volg – en
jy voel gemaklik, gesus, want die
formaat is werklikheidstelevisie.
Daar word oudisies gehou
vir die “regte” gesin om toegelaat
te word tot die spreekwoordelike
land van melk en heuning – die
Nuwe Republiek van die Nuwe

Lara de Bruijn en Devonecia Swartz (links) en Hendrik Nieuwoudt met Carla Smith in NRNNSA. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
Nuwe Suid-Afrika. Die soektog
is vir die mees getransformeerde
gesin. ’n Paar gesinne ding mee,
want die vet weet, die Nuwe
Suid-Afrika is nou nie meer

vir hulle ’n lekker plek nie.
Sit jy nog gemaklik? Want hier
kom die deelnemers. Pappa en sy
vroutjie, die ryk Engelse gesin, die
gay couple met hul aangenome
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telg uit Viëtnam. Daar is die New
Age-gesin wat die wêreld heal, die
bruin gesin van Mitchells Plain.
En woeps, uit kom die blinde
sambok. En die spieël. En albei
slaan ewe eina-seer.
Die “getransformeerde” gesinne
se vooroordele skrou hard en lelik,
maar geuiter met ’n beleefde glimlag en onder ’n versmorende kombersie van welwillendheid.
Pappa en sy vroutjie is goeie
NG kerkmense. Vroutjie woon ook
’n charismatiese Bybelstudiegroep
by en Pappa frons ’n bietjie hier
oor, maar transformeer mos en sal
nooit, ooit sy vrou belet om te gaan
nie. In elk geval, hulle twee is dan
so getransformeer.
“Pappa,” koer sy. “Ons laat selfs
nou vir húlle in die kerk toe. Húlle
is ook nou welkom om saam met
ons te sit.”
Pappa weet nie mooi wie sy
bedoel nie. Daar is immers baie
húlles. Mamma fluister in sy oor.
“O, die gays! Ja, hulle moet kerk
toe kom en kom vergifnis vra,
anders gaan dit nooit reën nie.”
Doef, kry oom Angus ’n
bedekte dwarsklap.
So word die vooroordele lagie
vir lagie blootgelê, een deelnemer
op ’n slag.
“Ons sal nóóit diskrimineer
nie, want ons weet hoe dit voel as
die wêreld jou judge,” vertel die
gay man vir sy lewensmaat. Hulle
verduidelik glad nie hoekom hulle
’n wesie in Viëtnam gaan haal
het terwyl die nood in die Nuwe
Suid-Afrika so groot is nie.
Hulle is wel “uiters geskok” dat
hul buurvrou ’n vrou van Somalië
herberg gegee het in haar huis.
“Sê nou maar die vrou en haar
vyf kinders maak haar dood? Oe,
nee, hoe kon sy!”
“En ons kleintjie is ook nou
’n vegan, want almal in die speelgroepie is vegan en ons wil nie hê
hy moet gejudge word nie...”
Doef, val nog ’n hou.
Die ryk Engelse gesin wil net
minderbevoorregtes help. Hulle
het welwillendheid by die emmers
vol. Maar goeie helpers skop
’n mens nie agter elke bos uit nie,
o nee. “Partykeer lus ek sommer en
doen iets self,” maak die moeder
leë beloftes.
Maar hulle is groot op charity
work, hoor – “even though it is so

tiring”. Want net die oggend toe
hulle land uit Italië het hulle juis
verby die plakkerskamp gery en dit
was o, so ontstellend.
En nou vertel Simon, die events
coordinator, vir haar die MCC
is nog nie afgelewer nie, en die
shweshwe-lappe wat op die tafel
moet kom sodat “die swartes ook
kan welkom voel”, is nog nie daar
nie. En sy het dan nou vir sus en so
én Refentse genooi.
Doef. Doef.
Lifegiver (want daar is nie plek
vir matriargie of patriargie in dié
huishouding nie) en haar lote vou
en contort en poep suutjies selfvoldaanheid op hul jogamat omdat
hulle één is met Moeder Aarde.
Nie soos die ander nie wat, bid jou
aan, vleis eet en melk drink!
Ja, so groot is die omgee dat die
man wat na hul pype moet dans,
verskree word omdat hy dit durf
waag om vir Lente, die jongste
loot, pienk melkskommel te bring.
“Hoekom pienk? Is dit omdat
sy ’n meisie is?” verskree sy hom.
“Ewwwww, is daar melk in,” las
Somer aan. “Melk kom van koeie,
en koeie is diere en ons doen nie
diere nie.” Want elke skepsel –
mens of dier of plant – is kosbaar
en verdien absolute respek.
Lifegiver gryp in. Sy wil haar
nie te veel ontstel nie, want dan is
die heelal in wanbalans en dan…
maar sal hy asseblief vir Lente
’n blou amandelbessieskommel
bring. Kan hy nie dink nie?
Doef.
So gaan dit aan. Gershwin het
’n beurs om aan die US te studeer,
maar sy ma gaan hom nie laat
gaan nie, “want wie wil in elk geval
’n ingenieur of sulke goed word?”
“I celebrate my people when
they rise out of their circumstances,” vertel sy vir die kamera.
“Maar mammie, ek wil...”
“Nee, dis nie wat jy wil nie. Ek
moet jou hier hou, hier in die Plain
onder my oë, lat ek kan sien wat jy
aanvang.”
Doef.
Die interaksie op die verhoog
is vlymskerp, en die spel oor die
algemeen so goed dat die tong wat
hier en daar knoop, nie pla nie.
Agterna loop die gehoor uit,
elkeen met ’n spieël in die hand.
Wie gaan dapper wees om verder
daarin te kyk? – Jo-Ann Floris
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Ode aan
gewone
mense
Moedertaal. Drama. Hoërskool
Stellenbosch. Vandag om 10:00 en
20:30, en môre om 10:00 en 12:30.

Milan Murray in Weerkaats. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Genoeg mooi oomblikke,
al ly karakterisering effens
Weerkaats. Drama. Hoërskool
Lückhoff. Vandag om 17:00
en môre om 17:00.

D

ie jong dramaturg
Retief Scholtz, wie se
drama Dop landwyd
groot lof ingeoes het, is verlede
maand aangewys as die Beste
Opkomende Kunstenaar by die
Fiësta-pryse. Hy is ook bekroon
vir Weerkaats, ’n solo-drama wat
hy in opdrag van Milan Murray
geskryf het. Dié toneelstuk is
nou by die Woordfees te sien
onder spelleiding van Philip
Rademeyer, self ’n formidabele dramaturg.
Daar is min dinge so moeilik
soos ’n solo-stuk. Selfs bekende
akteurs sien soms nie daarvoor
kans nie. Jy het niemand om op
staat te maak as jy dalk droogmaak nie, jy moet al die energie
op die verhoog verskaf en jy
moet ongeveer 35 bladsye se

woorde in jou kop kry (en hou).
Enigeen wat dié genre aanpak en
suksesvol gehalte-teater maak,
verdien ’n klop op die skouer.
Scholtz skep vir Murray vyf
karakters. Luka anker die stuk.
Sy sit op een van die halfklaarbrûe van Kaapstad, teken en
dans, terwyl sy oor haar lewe
nadink. ’n Mens kom later agter
sy is eensaam as sy “Ek is alleen”
van Antjie Krog voordra. Op die
brug voel sy minder alleen met
die krioelende karre en mense
daarin om haar.
Een van dié mense is Tracy,
’n vrou wat ná 25 jaar diens ge
dwing word om vroeg af te tree.
Sy sukkel om haar bitterheid te
verbloem en sê later ter verde
diging: “Niemand word moedeloos en pessimisties gebore nie.”
Sy voel sy het haar lewe bygedra
en al wat sy kry, is stank vir dank.
Die derde, Diana, was eens op
’n tyd ’n glanspersoon, maar sy

het oud geword. Joan Hambidge
se gedig “Marilyn Monroe Foto
in Rou” herinner aan die vervlie
tendheid van skoonheid. Later
doen Diana ’n onderhoud en
besef niemand wil werklik oor
iets ernstigs praat nie. Die somtotaal van die onderhoud: Haar
gunstelingkleur is pers en sy hou
graag vakansie in die Alpe.
Anne moet ’n toespraak
maak by haar boesemvriendin
se troue en wil nie lieg nie, maar
sy verfoei haar aanstaande. Moet
sy iets sê of nie, is die vraag
waarmee sy worstel.
Emma was beslis die gehoor
se gunsteling. Geskoei op die
Gretha Wiids van die vlogwêreld, probeer sy haar boek
Plak-’n-glimlag-al-gaan-dit-rof
aan haar gehoor oftewel “vrien
dinne” verkwansel. Niemand
byt nie, want sy’t ’n homofobiese
aanmerking gemaak en is op
video vasgevang. Sy moet nou

haar reputasie red.
Rademeyer se stelontwerp
om die brue voor te stel is inno
verend. Sy regiehand is sigbaar
in ’n sterk produksie.
Murray beskik oor al die
talent en vermoë om aan elkeen
van dié karakters ’n behoorlike
lewe te gee. Trouens, Weerkaats
is by Aardklop as die gehoor se
gunstelingproduksie aangewys
en dis aan haar te danke. Met
haar eerste vertoning by die
Woordfees was sy egter nie
woordvas nie en dit het afbreuk
gedoen. Die digterlike aspekte
van die teks het in die slag gebly
en haar karakterisering het ook
daaronder gely. Genadiglik ken
’n mens haar werk en weet dat
sy nie sal toelaat dat dit weer
gebeur nie. Daar was ook genoeg
mooi oomblikke wat getoon
het dat Weerkaats bene het en
verdien om elders ook gesien te
word. – Marina Griebenow

Min dinge is so moeilik soos
’n solostuk. Murray vertolk
vyf karakters in Weerkaats.

Sandra Prinsloo se mees onlangse
solostuk, Moedertaal, was die tweede
drama onder spelleiding van Nico
Scheepers – in hierdie geval ook deur
hom geskryf – wat ’n speelvak by die
Fugard in Kaapstad aangebied is.
Dáár kon dit gesien word met
Engelse onderskrifte, die beste uitvindsel sedert e-pos en die USB-port,
want dit maak Afrikaanse teater
toeganklik vir andertaliges, plaaslik
en uitlanders. Dít, na my beskeie
mening, sal die redding van die Afrikaanse teater wees, want solank ons
hoofsaaklik vir onsself speel, soos by
die meeste feeste, kan ons nie werklik
spog of stellings maak omtrent die statuur van dié teater nie. Ons wéét daar
word wêreldklas teater in Afrikaans
gemaak, maar ons het ook tot 1990
nog geglo die Springbokke is die beste
rugbyspan ter wêreld. Dít daargelaat.
Moedertaal is nie groot óf grootse
teater nie, maar die uitwerking op jou
psige is merkwaardig. ’n Mens sou dit
wou beskryf as ’n ode aan die gewone
mens eerder as ’n drama, ’n versigtig
en omsigtig geweefde lofpsalm aan
iemand soos “de contente mens”
van die dorpie Eersel in die provinsie Noord-Brabant in Nederland.
Hy het sy lewe geleef, ervaar wat hy
moes en het niks meer nodig as wat
hy reeds het nie. Só ’n vrou is Nellie
Wolmarans, ’n doodgewone vrou wie
se gewone lewe haar buitengewone
vreugde maar tog ook matelose verdriet besorg het.
Nellie begin met haar jassakke
vol klippe soos die skrywer Virginia
Woolf. Deur die verloop van die
drama raak sy stelselmatig van hulle
ontslae, elke klip verteenwoordigend
van iets of iemand vir wie sy lief was
en toe verloor het. As kind begrawe
sy haar troeteldiere in die kerkhof op
hul plaas, sommerso tussen die kindergraffies van hul Voortrekker-voorsate. As volwasse vrou staan sy haar
kind af aan kanker en haar man aan
demensie. Die gehoor beleef dit saam
met haar.
Neerdrukkend is Moedertaal egter
nie. Prinsloo se vaardige karakterisering sorg daarvoor. Haar Nellie het
’n fyn humorsin, soms selfs ’n bietjie
galgehumor, en ’n aardsheid wat
haar soos ’n goeie vriendin laat voel.
Daarom herinner wat met Nellie
gebeur, jou telkens aan soortgelyke
gebeure of insidente in jou eie lewe, of
dié van ’n vriendin of familielid.
Scheepers se ontwerp vir Moeder
taal is eenvoudig. Daar is ’n hopie
sand op die verhoog wat vir verskillende doeleindes ingespan word,
’n paar tekkies wat op die ou end
iets algeheel anders versinnebeeld,
twee stoele, en die klippe. Prinsloo se
toneelspel en Scheepers se teks, klankbaan en beligting sorg vir die res.
Moedertaal laat jou uiteindelik met
’n gevoel van genoegdoening dat jou
lewe deur Nellie s’n geboekstaaf is.
Ook jy verlaat die teater as “de con
tente mens”. – Marina Griebenow
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Mandy
Rossouw

13 JUNIE 1979 – 11 MAART 2013

Môre is dit presies vyf jaar sedert Mandy Rossouw ons so ontydig verlaat het.
Só geliefd, bekend en gerespekteerd was sy dat die parlement ’n minuut van stilte
gehandhaaf het om hulde te bring aan haar en haar werk. Haar naam is hard en
duidelik in die Nkandla-uitspraak genoem as die joernalis wat daarvoor
verantwoordelik was dat dié gemors op die lappe gekom het. En toe Suid-Afrika
einde ten laaste van Jacob Zuma as president ontslae geraak het, het Julius Malema
wéér seker gemaak almal onthou Mandy se leeue-aandeel in die oopvlek van die
Nkandla-skandaal en die geregtigheid wat eindelik geseëvier het.
Ek en Mandy het in 1998 vriende geword by Die Matie, studentekoerant van die
Universiteit Stellenbosch. By haar het ek my eerste filterkoffiemasjien present gekry,
want die lewe is regtig te kort vir slegte koffie en wyn. Mandy het my geleer ’n mens
mag maar soms vir “die seuns” (Danie en Waldimar) sê wat ’n mens nodig het, want
vriende is die belangrikste mense en dáár vir mekaar. Saam met hulle drie was ek as
student vir die eerste keer by die La Perla- en Ritz-restaurant in Seepunt, want die
lewe is te kort om nie te geniet nie. En danksy Mandy het ek by Beeld in Johannesburg beland, een van my beste loopbaanbesluite nóg.
Liewe Mandy, ek het drie van jou beste vriende gevra om almal weer te herinner
waarom ons jou nooit sal vergeet nie. Baie liefde. – Jacolette Kloppers

Die woorde wat ek nie wou hoor nie
Jo-Ann Floris

O

p ’n dag in die laat jare
negentig stap Mandy
Rossouw met haar groot
persoonlikheid in by die Paarl
Post, ’n weeklikse gemeenskaps
koerant op haar tuisdorp. Dit was
’n Donderdag, die koerant was
op straat – en soos altyd het die
redaksie dit effens rustiger gevat
voor die wiele weer begin draai vir
die volgende week se uitgawe.
Sy gaan vandag saam met jou
rondbeweeg; sy is hier om te job
shadow, het Anne Kruger, toe
redakteur, my ingelig. Maar daar
was ’n effense probleempie: Daar
het nie juis veel gebeur daardie
dag nie.
Wat het jy sover vandag
gedoen, vra sy. En toe volg die
woorde waarmee sy my nog jare
lank sou terg: “Nie veel nie; sover
nog net ’n onderskrif.”
Sy het haar oë gerol, iets wat
ek geleer het ’n trademark is as sy
stomgelaat is deur iets of haar ver
erg het of radeloos was met mense
wat haar verkeerd opvryf. Maar
my job shadow het een van my
beste en naaste vriendinne geword,
’n vertroueling vir wie niks ooit te
veel was as sy jou kon help nie.
Sy het haar nagraadse studie in
die joernalistiek aan die Universi
teit Stellenbosch voltooi en is daar
na ’n pos by Beeld in Johannesburg
aangebied. Tipies Mandy het sy
gesê: “Ek gaan eers vir ’n jaar oor
see – as julle my ná die jaar nog wil
hê, kom ek.”
Natuurlik wou hulle haar hê
– dit was van meet af aan duide
lik hulle het hier te doen met

’n talentvolle, oopkop mens. Hoe
groot daai talent werklik was,
verstom nou nog mense.
Die Nkandla-saadjie
Die afgelope ruk het Mandy se
naam en gesig weer opgeduik toe
Zuma as president van Suid-Afri
ka bedank het, want dis grootliks
danksy haar dat die wêreld die
eerste keer kennis geneem het van
die Nkandla-sage.
Op 4 November 2013 skryf
Chris Roper, ’n eertydse kollega
van haar by Mail & Guardian wat
die dag met die Nkandla-besoek
saam met haar was, die volgende:
“When we drove to the Nkandla
residence to take some photos, we
noticed there was some lacklustre
building going on. Around 12
people were digging away and
there was some heavy earthmoving machinery. Mandy’s inter
est was piqued, and she inveigled
our way into the site office, a small,
meltingly hot prefab building with
three car wrecks abandoned out
side. There was our first evidence
of the extent of what Nkandla was
destined to become, both as a large
complex and as a massive story:
architectural drawings taped to a
wall, showing extensive develop
ment plans.”
Haar eksklusiewe storie het op
4 Desember 2009 verskyn met die
volgende inleiding: “President
Jacob Zuma is expanding his
remote family homestead at
Nkandla in rural KwaZulu-Natal
for a whopping price of R65-mil
lion – and the taxpayer is footing
the largest chunk of the bill.
“The expansion will turn

the presidential homestead into
a sprawling precinct that will
include a police station, helicopter
pad, military clinic, visitors’ centre,
parking lot with parking for at
least 40 vehicles and at least three
smaller houses that will serve as
staff quarters.”
Zuma sou nooit weer met
’n geruste hart slaap nie.
Dít was Mandy. Altyd nuus
kierig, altyd dieper kyk – niks het
sy ooit op sigwaarde aanvaar nie.
En dit alles het sy gedoen met
’n dapperheid en oortuiging van
reg en geregtigheid. Vir iemand
wat eintlik nooit eens politiek
wou skryf nie!
Haar ánder liefde
Een van haar gunstelingonder
werpe, tussen al die ernstige sake
van die dag, was om te droom oor
haar aftree-joppie – om spyskaarte
te skryf en die beskrywings op
wynetikette. Ja, Merlot Mandy
het gevoel sy kan erekleure hier
mee verdien!
Dit is oor dié ander sy van
Mandy wat ek meer wil praat.
Haar pa, Cornell, is in haar
joernalistiekjaar oorlede. Sy dood
het haar geruk, want hy was in vele
opsigte haar partner in crime, die
een wat haar die kuns van die fyn
spot geleer het, die wind onder
haar vlerke. En sy het altyd, áltyd
met die grootste bewondering
gepraat van haar ma, Willa – die
stil, sterk figuur in haar lewe wat
maar altyd net as Mandy haar siel
sou uittrek, gelag het: “Ai, daai
Mandy-kind darem...”
Een storie wat Mandy altyd
oor haar ouers vertel het, was hoe

hulle oor haar besorg was toe haar
tweelingsussies, Megan en Mela
nie, gebore is. Hulle wou seker
maak Mandy voel nie afgeskeep
nie. Sy moes altyd weet haar
behoeftes is belangrik, en toe laat
kom hulle antie Willa se ma uit die
Groot-Karoo om twee jaar by hulle
te kom woon.
Ek het altyd gereken dít is
hoekom sy gemaklik was in haar
eie vel – sy het die geborgenheid
gehad van ’n gesin wat vir mekaar
die belangrikste mense in die
wêreld was.
Mandy was tien jaar jonger as
ek, en ek tien jaar jonger as haar
ma, en dit kon enige kant toe of dit
’n goeie of slegte ding is, want die
dae as sy raad gesoek het, was ek
in haar goeie boekies. Maar as sy
gevoel het ek gee ongevraag raad,
het sy my mooi laat verstaan al is
ek amper so oud soos haar ma,
beteken dit nie ek ís haar ma nie.
Nou ja, hoe stry ’n mens
met iemand wat altyd ’n argument wen...
Altyd daar
Ek sou wat wou gee om nog één
keer met jou te stry oor iets. Of
30 Seconds te speel nadat ek
gesweer het ek doen dit nooit, ooit,
óóit weer nie, want jy wat Mandy
is, het dit lankal nie net as ’n spe
letjie gesien nie – dit was oorlog!
Ja, Mandy, ek sal altyd ’n ekstra
kamer hê waar ek ook al woon,
want jy het my lankal mos gesê
ek moet sorg dat ek altyd vir jou
’n kamer reg het.
Net soos jy vir my gesê het as ek
ooit eendag trou, moet ek my man
waarsku dat ek “kom met bagasie”,

want jy sou altyd daar wees. So
was die kamer in my woonstel
in Port Elizabeth reg vir jou in
Maart 2013, want jy sou daar
aandoen op pad Grahamstad toe
waar jy ’n spreker by ’n boekefees
sou wees.
Toe kom 11 Maart. Ek het die
aand sorgeloos in my bed lê en
lees toe my foon lui. Hoekom sou
Waldimar Pelser my so laat bel,
het ek gewonder.
“Jo-Ann, ek is so jammer om
jou te bel met die nuus.”
Toe het ek geweet. Ek het die
woorde gehoor, maar ek wou nie.
Ek wou vir Waldimar sê dis blerrie
slegte maniere om sulke grappe te
maak. Ek wou vir hom sê hy moet
ophou praat. Toe druk ek net die
foon dood.
Ek het lank so gelê. Toe sink
alles in en ek besef al mens wat
die nuus werklikheid kan maak,
is antie Willa. Toe sy die oproep
beantwoord en ek hoor haar stem,
het ek geweet die woorde wat ek
nie wou hoor nie, is waar.
Hier sit ek nou, my woordemaat, baklei-maat. Die een wat
my die wonder van reis help
ontdek het; wat later jare mý
joernalistieke mentor geword het
wat die politiek betref.
Jou integriteit, jou lus vir die
lewe, jou amazing mind, jou
onverskrokkendheid, jou onge
looflike talent – ek wens elke nuwe
joernalis kon die voorreg hê om
aan jou hand te leer.
Maar eintlik sou ek net wou hê
jy moes nog hier wees.
Jo-Ann is ’n deurwinterde joernalis
en voormalige redakteur.
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‘Ewe tuis op boerebasaars
as by ANC-lekgotlas’
Danie Smit

H

ierdie is ’n storie oor
twee foonoproepe.
Op Sondag 29 November 2009 skakel ek vir Mandy
Rossouw uit New York. Ek is besig
om voorbereidings te tref vir
my terugkeer na Suid-Afrika ná
twee-en-’n-half jaar as prokureur
in Manhattan; en ek en Mandy
beplan hoe ons dit gaan vier. In
die verbygaan noem Mandy dat sy
en die (destydse) digitale joernalis
by die Mail & Guardian, Chris
Roper, in die afgeleë hinterland
van landelike KwaZulu-Natal is,
wat verduidelik hoekom haar
selfoonsein nie te goed is nie. My
volgende vraag was half-ongeërg,
half-gedweë: “Mandy, ai tog, nou
wat maak jy daar?”
Ek spot Mandy immers toe al
járe lank dat tussen haar en ons
gemeenskaplike vriend Waldimar Pelser – destyds Media24
se verteenwoordiger in Lagos,
Nigerië – moet ek elke week
’n ander land se skakelkode opsoek vir ons weeklikse opvangsessies. Mandy was ’n veteraan
van, onder meer, verskeie geblikte
verkiesings in Zimbabwe. Eenkeer
het sy op die nippertjie uit die
Meikles-hotel in Harare (waar
ek haar ook gebel het) gevlug, ná
’n wenk van een van haar bronne,
nét voor ’n klopjag deur die
gevreesde Zimbabwiese polisie.
’n Ander keer het sy haar voorgedoen as ’n joernalis van ’n plaaslike
(denkbeeldige?) publikasie in
Bulawayo om akkreditasie te kry
vir Zanu-PF se kongres aldaar. Tot
my konsternasie het sy vir my die
vervalste naamkaartjie gewys.
Ek wou nie eens dink wat met
haar sou gebeur as die Mugabeapparatsjiks haar daar sou vastrap
en opsluit nie!
Want Mandy het, teen wil en
dank, die storie gekry. As smeek,
soebat, vlei en mooipraat nie
genoeg was nie, het sy haar vin
dingrykheid ingespan. Of desnoods iemand wat haar ’n guns
geskuld het – en daar was vele
– gebel om die nodige te doen vir
inligting, toegang of logistieke
bystand. Mandy was nie die kantoorgebonde soort joernalis nie.
Sy het eenkeer gespot, toe ons sit
by ’n stillerige eetplek in die boomryke voorstede van Johannesburg
saam met die “ladies who lunch”,
dat dít die perfekte plek is vir haar
om met haar (meestal manlike,
meestal swart) bronne uit die
politieke binnekringe van die
regerende party te ontmoet,
omdat niemand hulle daar sou
herken nie.
In onbenutte oomblikke op
lughawens sou sy vir Gwede
Mantashe skakel om sy ego te
streel ná ’n onvleiende storie in
die dag se koerant; haar koel, kalm
feitegebonde verduideliking sou
sy omgekrapte gebrom mettertyd
stil maak. Tydens die ANC se

leiersverkiesings in Polokwane in
Desember 2007 en Mangaung in
2012 was haar sosialisering met
haar kollegas en die politici byna
ewe legendaries as haar vlymskerp
beriggewing. Maar nooit, sover
ek weet, het haar vriendskaplike
eerstenaam-verhoudings met verskeie politici haar oordeel benewel
nie. Sy’t ’n ding gesê soos sy dit
gesien het, sonder tierlantyntjies
of mooipraatjies – vir haar bronne,
vriende, vyande, maar ook in
haar beriggewing.
Oproep 1
Maar terug na ons foonoproep, en
Mandy se tog na die “boendoes”:
Mandy noem aan my dat sy en
Roper ’n fassinerende ontdekking
gemaak het in hul omswerwinge in
Jacob Zuma se tuisdorp, Nkandla.
Die voormalige president het pas
ná sy inhuldiging begin om sy
huis op te knap, en voorlopige
beramings van die koste was
’n koel R65 miljoen. (’n Beskeie
bedrag vergeleke met die nagenoeg
R256 miljoen wat die verbeterings
die belastingbetaler uiteindelik uit
die sak sou jaag.)
Mandy het haar ingewurm by
die boukontrakteur se opslaanhutjie op die terrein en met
haar oorredingsvermoë en ysere
beslistheid die plofbare inligting
uit die opsigter gepers. Haar storie
in die Mail & Guardian die volgende Vrydag sou die begin wees
van ’n smeuelende kontroversie
wat uiteindelik twee keer in die
Konstitusionele Hof sou eindig
en die Zuma-presidensie sou verswelg. Nkandla het die simbool
geword van die naakte hebsug wat,
veel later, as staatskaping bekend
sou word. En tesame daarmee het
Mandy die simbool geword van die
joernalistieke bloedhonde wat ons
samelewing sou red van klakkelose
onkunde en onnuuskierige
berusting in dié tipe trogvretery.
Scoops soos Nkandla het nie
outomaties gebeur nie. Dit was
die gevolg van Mandy se nuuskie
righeid, aangedryf deur vasbe
radenheid en selfdissipline. Op
naweekwegbreke het sy gewoonlik

Nicolene Saayman, Mandy Rossouw en Danie Smit.

‘Scoops soos Nkandla het nie
outomaties gebeur nie.
Dit was die gevolg van Mandy se
nuuskierigheid, aangedryf deur
vasberadenheid en selfdissipline.’
haar skootrekenaar saamgevat en
steeds stories koerant toe gestuur,
soms geskryf uit die agtersitplek
van ’n motor bestuur deur een van
die jolytmakers (met ’n Savannah
in die ander hand). Ná ’n laataandSaterdag sou sy steeds – kopseer
of nie – Sondag vroeg opstaan vir
die opname van haar weeklikse
afspraak met “die volk” – soos sy
dit skalks gestel het – op RSG se
program Kommentaar.
Mandy se verhouding met
“die volk” was hartlik, al het sy
gootgeword in een van die Paarl
se bruin woonbuurte. Haar buurt
is afgekamp deur Hugenoteweg
van die wit buurte, op die ou

Waldimar Pelser en Mandy Rossouw in hul jonger dae.

trant van apartheid se ruimtelike
beplanning. As een van die eerste
bruin kinders in Paarl Gimnasium
– st. 6 in 1992 – het sy geleer hoe
om versigtig te navigeer deur die
mynvelde en kontradiksies van
Suid-Afrika se rassepolitiek. Sy
was ewe tuis op boerebasaars as
by ANC-lekgotlas en ewe geliefd
by die internasionale diplomatieke
korps as by haar kollegas van
buitelandse publikasies. Sy het
haar tande gesny by Afrikaanse
publikasies, maar later ewe
gemaklik by Engelse koerante
en in radio gewerk.
Lydia Polgreen, nou hoofredak
teur van die Huffington Post in
die VSA, maar destyds die New
York Times se verteenwoordiger in
Johannesburg, het by ’n herdenkingsdiens vir Mandy soos volg
aan haar hulde gebring: “I’ve been
based in foreign countries before
and I was used to mentoring local
journalists. But when I arrived
in South Africa and got to know
Mandy, I was surprised to find that
she mentored me, rather than the
other way around.”
Die huidge Duitse ambassadeur
in Pretoria, Martin Schäfer, was
’n persoonlike vriend by wie sy aan
huis in Berlyn gekuier het. Haar
laaste oorsese reis was na Israel
en die Wesoewer, ’n studiereis vir
Suid-Afrikaanse meningsvormers
geborg deur die Israeliese regering
om ook die kontradiksies van
daardie land te beskou.

Oproep 2
Een week ná dié reis kry ek die
tweede foonoproep waaroor die
storie handel. Dis vroegaand,
Maandag 11 Maart 2013, en ek
sit voor my lessenaar, druk besig
met betooghoofde vir die Konstitusionele Hof. Adriaan Basson
skakel om te laat weet Mandy het
nie opgedaag vir ’n afspraak met
’n ander vriendin nie. Ons is dadelik bekommerd, omdat Mandy
reeds die vorige Saterdag by
ongevalle was met erge pyn in haar
bors. Ná ’n bietjie speurwerk spoor
ons ’n spaarsleutel vir Mandy se
woonstel op en Adriaan jaag daarheen, met Waldimar en ek wat
minute later daar aankom.
Die 33-jarige Mandy was toe
reeds verskeie ure lank dood, volgens die paramedikus wat op ons
noodoproepe reageer. ’n Lykskouing wys later op ’n dissekterende
aneurisme in haar aorta; haar
slagaar het gebars. Langs haar liggaam, op die bank, lê haar selfoon
en haar notaboekie gevul met klein
netjiese aantekeninge. Sy het tot
die laaste gewerk.
Daar was maar een soos sy.
Danie is ’n advokaat in Johannesburg. (Blaai om vir nog ’n storie.)
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‘Vir my was sy meer
as Nkandla-onthuller’

Ramaphosa – Behind the
Enigma. Skrywersfees,
ATKV-boektent. 5 Maart.

Jan-Jan Joubert

D

eesdae is Mandy Rossouw
se naam sinoniem met
die onthulling van die
Nkandla-skandaal, maar vir my
was sy soveel meer.
Ek het die eerste keer met
Mandy te doen gekry toe ek ’n
gaslesing aan die Universiteit
Stellenbosch se departement
joernalistiek gegee het. Daardie
jaar se klas was uitsonderlik sterk,
met vele name wat vandag diep
spore trap en nastrewenswaarige
loopbane gevestig het. In daardie
klas al het Mandy uitgestaan – jy
kon haar nie miskyk nie. Daardie
sagte bruin oë het van intelligensie
geblink. Haar aweregse, skalkse
kyk op dinge – met die stoute,
guitige glimlag (en die sambok
skerp tong!) was nooit ver nie.
’n Tyd later het sy loopbaanraad
kom vra, en dit was my beskore
om aan die regte mense te noem
dat sy ’n goeie aanstelling vir my
destydse werkgewer, Beeld, sou
wees. Dit was ’n baie gelukkige
aanstelling. Mandy was mal oor
Johannesburg, en Johannesburg
was mal oor haar. Hiervoor was
daar ’n paar redes.
Sy het ’n persoonlikheid soos
’n vuurtoring gehad. Dit het
geskyn soos ’n helder lig, aangedryf deur ’n lag wat die ontstaansbron vir die cliché “borrelend” sou
kon wees. Dit het soos ’n stroom
oor rivierklippe gekabbel.
Tweedens was Mandy ’n perfeksionis. Sy was baie trots op haar
werk en wou haar eie perfeksionisme nooit in die steek laat nie.
Sy het haar feite deeglik nagegaan.
Derdens was sy ontsettend
hardwerkend, deels omdat sy,
sonder stugheid, soveel omgegee
het vir hierdie land – en nooit ras
gesien het nie.
Vierdens – en ’n mens kry dit te

Wees waaksaam,
maan joernalis

Die joernalis Carien du Plessis by Mandy Rossouw.

‘Die krag wat
van daardie
vrou uitgegaan
het, sal my
altyd bybly. Jy
kon aanvoel
uit watter goeie
hout Mandy
gesny is.’
min by joernaliste – was sy werklik
lief vir taal, die vernaamste instrument vir ons ambag.
Maar vyfdens – en in die soms
so stywe Suid-Afrikaanse politieke en media-omgewing is dit so
skaars – het sy oor ’n lewensblye
humorsin beskik. Laat daar nou
’n vrou met ’n ietwat deurmekaar
kapsel in sig kom, dan sal Mandy,
grootoog en tuitmond, kamma
verskrik opmerk: “Moenie nou kyk
nie, maar daar is ’n klein harige
diertjie dood op haar kop...”

Waarom is ek aan al hierdie
voorregte blootgestel? Want
Mandy Rossouw was ’n paar jaar
lank my kollega – ons was Beeld
se span in die parlement. Sy was
’n politieke verslaggewer duisend
– met daardie persoonlikheid,
sardoniese humorsin en kuiltjies in
die wange het die politici, staats
amptenare en diplomate om haar
gedraai soos bye om ’n blom.
Toe sy so onverwags en vroeg
oorlede is, het ek na die Paarl
gery waar ’n groot deel van die
gemeenskap aan huis van haar ma,
Willa, saamgetrek was. Die krag
wat van daardie vrou uitgegaan
het, sal my altyd bybly. Jy kon aanvoel uit watter goeie hout Mandy
gesny is. Met die begrafnis enkele
dae later was die kerk te klein en
die begrafnisprogramme te min vir
al die rouklaers.
Ek mis Mandy dikwels, maar
die meeste wanneer ek iemand
hoor onsin praat oor wyn (sy was
’n kenner) of as politici se pretensie absurde vlakke bereik. Dan sien
ek voor my geestesoog haar oë
groot word en ek hoor haar giggel
opborrel, en ek is so verskriklik
jammer dat sy nie meer hier is nie.

“Ons weet almal Cyril Ramaphosa is ’n bobaas-onderhandelaar. Nou moet ons kyk of
hy kan lei.”
Vasgenael sit die stampvol
tent en luister na die Britse
swaargewig-joernalis Jeremy
Thompson, wat die Suid-Afrikaanse politieke oorgang gedek
het en nou weer in die land
is, deels om die geboorte van
’n nuwe era gade te slaan.
Thompson het Suid-Afrikaners pas daarvan beskuldig
dat hulle ’n spul politieke
drama queens is omdat hulle
so kan swaai tussen ekstase
en wanhoop. Nou word hy
die volgende persoon (ná
Jacques Pauw Saterdag en sy
medepaneellede vandag, wat
Woordfeesgangers ’n bietjie
waarheidsdoepa ingee teen
Ramaphoria – die Ramaphosaeuforie wat die politieke siekte
van ons tyd geword het.
Sy medepaneellede is hoeka
supersterre in eie reg – die
joernalis Max du Preez, die
politieke ontleder Koketso
Sachane en Ray Hartley, ’n oudredakteur van die Sunday Times
en onlangse skrywer van die
biografie Ramaphosa: The Man
Who Would be King.
Du Preez is bekommerd
dat die land – spesifiek oor die
grondkwessie en met die EFF se
huidige heethoofdige rasse-uitsprake – terugsink in ’n fase van
onverantwoordelike retoriek.
Hy het uitgewys dat grondhervorming moontlik is binne die
huidige Grondwet – mits elkeen
sy of haar deel doen.
Sachane meen die ANC

se skuif na links oor grond is
’n strategiese skuif om die EFF
in die 2019-verkiesing uit te
knikker. En toe rig Thompson
sy waarskuwing: “Wees versigtig, wees waaksaam – Cyril
is nie perfek nie. Julle moet
onthou: As Suid-Afrika het julle
nege jaar lank geen politieke
visie ervaar nie. Julle is vir alle
praktiese doeleindes nege jaar
lank beroof.”
Ook Hartley was versigtig,
en het uitgewys dat Ramaphosa
die omstrede voormalige premier van Mpumalanga, David
Mabuza, as adjunkpresident
aangestel het.
“Onthou ook dat die ANC
sedert 2014 baie steun verloor
het. Daar is geen aanduiding
dat hulle hierdie steunverlies
teen 2019 gaan kan regstel nie.
Met die skuiwe oor gratis naskoolse onderwys en grond het
hulle die EFF se beleidsruimte
ingeperk en die DA só buite
die debat verplaas dat die ANC
dalk net weer tot bo 50% sal
kan herstel en nog ’n bietjie
styg,” het Hartley gese.
Die paneel se konsensus
was die DA sit met ’n hengse
kopseer noudat Ramaphosa
by Zuma oorgeneem het. Baie
DA-kiesers is heel beïndruk met
Ramaphosa en oorweeg dit om
vir hom te stem. Boonop is die
DA nie besig om die interne
struweling in die party goed te
hanteer nie.
Thompson het gesê in hierdie omstandighede is ’n voorstel van ’n regering van nasionale eenheid die beste taktiek
wat Ramaphosa moontlik kan
volg, sodat hy die Mandelamantel kan oorneem en die
opposisie verder kan verdeel.
– Jan-Jan Joubert

Jan-Jan is ’n politieke joernalis.

SPESIALE
WOORDFEESAANBOD!
Kom maak ’n draai by die Netwerk24feeskafeetent by die Bloekomhoek.

Teken in en kry
’n GRATIS geskenksak
met:

• Kookboeke van Huisgenoot,
Bravo & Sarie
• ’n Agterpaaie DVD
• Moerkoffie van WegRy & Sleep
• R100-geskenkbewys wat jy in die
Feeskafee winkel kan spandeer
11 Afrikaanse tydskrifte & 35 koerante

JOU EERSTE MAAND IS GRATIS!

Kry meer as
R1 000 se waarde
teen slegs
R99 per maand!

Ink

10 Maart 2018

				

The way you’ve acquired
your wealth is as unique
as you are.
Partner with Africa’s Leading
Private Wealth Manager to protect it.

Through understanding you and your family’s unique goals and ambitions, we’ll craft
a generational wealth plan that is a true reflection of who you are, which is why we
have been named the Leading Wealth Manager in Africa.

SOUTH AFRICA • KENYA • NIGERIA • GHANA • MAURITIUS • LONDON • JERSEY

Wealth and Investment
Investment Solutions / Specialised Lending / Risk Solutions / Trust and Fiduciary / Transactional Banking / Offshore Solutions

Authorised financial services and registered credit provider (NCRCP15).
The Standard Bank of South Africa Limited (Reg. No. 1962/000738/06).

Artists: Pauline Gutter, Reshada Crouse and Velaphi Mzimba
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Psigoseksuele skok-komedie

Frieda se liedere
vertel van die
vreugde van
reën in dié land
Amanzi – Chant vir my dorsland. Debuut
Woordmusiek. Amazink. 8 Maart.

Dangled is ’n verwerking van Nikolai Gogol se kortverhaal “Diary of a Madman” deur Louis Viljoen, met die bekroonde
akteur Rob van Vuuren. Die laaste vertoning is vandag om 13:00 by die Hoërskool Lückhoff. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

En toe hoor Grethe:
‘Lekkerrr!’ uit die gehoor
Jy weet. Musiekfees. Drostdy-teater.
Vandag om 17:00 en môre om 10:00.

W

at is die gemene deler tussen
Sia, die droogte, Jean-Paul
Gaultier, ’n spekboom,
Leonard Cohen, ’n Nissan Juke,
Ramses Shaffy en Katy Perry?
Al dié oënskynlike teenstrydighede
kom voor in die musiekkeuse en lirieke
van die sangeres, pianis, komponis en
musiekregisseur Grethe van der Merwe se
vertoning in die Drostdy-teater, Jy weet.
Die fokus is op haar gelyknamige
jongste album wat verlede winter uitgereik is, maar sy het ook van haar gunstelingsangers se werk ingetrek, en ’n uur
later het sy naatloos beweeg van folk tot
pop, luisterlied, kabaret, komiese sosiale
kommentaar, volbloed blues en kontinentale klanke.
Sy erken ruiterlik sy verkies liriek
gedrewe liedjies en wil nie haar siel verkoop om geld te maak nie. Boonop hou

Grethe – met ’n meestersgraad in musiek
– van eksperimenteer en probeer om nie
in ’n vorm gedruk te word nie.
Haar orkes is ou vriende, en dit wys
in die sensitiewe samespel en gemaklike
harmonieë. Sy skuif gereeld voor die
klawers van die vleuelklavier in, met
’n aanslag wat soms herinner aan Tori
Amos. Gideon Lombard, sonder sokkies
en met ’n David Kramer-hoedjie, (ja,
einste die bekroonde akteur van Die reuk
van appels en ander stukke) speel akoestiese kitaar só mooi jou hart pyn.
“Sy vurk is altyd vol,” sê Grethe, “maar
hy sê altyd ja as ek vra.”
Op baskitaar, trekklavier en bekfluitjie
is daar Babette-sonder-weerga Viljoen;
agter die tromme Matthew Fischer, “met
die grootste hart en smile – en kyk sy
’fro!” Vir agtergrondsang is daar niemand
anders nie as Kyle Seconna, wat eers nie
sou optree nie, maar aanhou vra het:
“Wanneer rehearse ons?”
Sy val weg met “Aksie-reaksie”, die
kragtige aktuele openingsnit van Jy
weet: dis regtig moeilik om apaties te bly /
terwyl ons mekaar tot niet baklei / vir
vaderland, geloof / liefde en haat /
wanneer is genoeg genoeg.
Van die ander liedjies wat uitstaan,
is die tonekrul-lekker blues van haar eie
“Worth It”; “Ander man se land”, oor die
droogte in Lesotho wat nou volgens haar
ons almal se pyn is en waarin Babette
bas en mondfluitjie tegelykertyd speel;
en die emosionele uitklophou van die
titelsnit, “Jy weet”.

Liriekgedrewe liedjies
Grethe se eerste album, Ver van hier, het
einde 2014 die lig gesien, en Jy weet in
2017. Dis te koop by vertonings en op
iTunes; of luister op Apple Music en
SoundCloud. Gaan na www.gvdmusic.
com. Soos sy sou sê: Jy weet jy wil.

Grethe se weergawe van Leonard
Cohen se “Dance Me to the End of Love”
is heel uniek, met ’n tempoversnelling en
dramatiese einde – die emosie in die pas
met Cohen se wens dat die lied alle passie
sal verteenwoordig, al was die oorsprong
volgens haar die verhaal van ’n Joodse
strykkwartet wat gedwing is om buite die
gaskamers te speel ten spyte van die dood
wat wag.
Haar pa het die liriek van die lieflike
Klein-Karoolied “Hierdie plek” geskryf,
en haar ma het Ramses Shaffy se Neder
landse “Laat me” gedeeltelik vertaal
– Grethe se vertolking in albei tale laat
’n mens met hoendervleis aan die einde.
Vir ’n heerlike ratverandering trek
sy Sia se “Cheap Thrills” as ’n haas uit
’n hoed – met trekklavier, aansteeklike
ritme op tromme, klawers en kitaar, en
’n manlike gehoorlid wat kliphard ná die
tyd uitroep: “Lekkerrr!”
Ek is nie so seker van haar “oomCyril-en-oom-JZ-grappie” tussenin
nie, maar verder is haar geselsies
gemaklik, sjarmant en meestal ten koste
van haarself.
Dit verg selfvertroue om Katy Perry se
groot stadium anthem “Rise” op ’n klein
teaterverhoog aan te pak, maar Grethe
staan vir seker nie terug vir Katy as dit by
stem en sensualiteit kom nie. (Die venue
se droë akoestiek is ’n ander storie.)
“Excuse my French”, die laaste snit op
Jy weet, is perfek om die program af te
sluit, en pas haar warm laer register en
gatskophouding soos ’n handskoen.
’n Mens wens vir Grethe ’n groter,
besiger toekoms toe – dalk ook in
Europese kabaretteaters; of met ’n lekker
Nissan-toerbussie en ’n ekstravet Venter
tjie om hierdie wye land van hoek tot
kant te deurkruis; of, wie weet, selfs Katy
Perry-grootte stadions, as sy dit sou
verkies. Solank dié Van der Merwe net
terugkom Woordfees toe om gehore te
laat swymel. – Susan Booyens

Ek het nét-nét betyds by Amazink opgedaag om
my sitplek voor die begin van Amanzi – Chant vir
my dorsland in te neem. Om nét betyds te wees
en die kroeg mis te loop was egter ’n groot fout –
veral as dit ’n vertoning is met water en droogte
as tema.
Gelukkig was dit Frieda van den Heever en
haar baie talentvolle orkes, so hoewel die tema
en my mond droog was, was hulle ’n soel poel
van verkwikkende oorspronklikheid.
Frieda kom oorspronklik van Namibië, het
later in die Noord-Kaap op Springbok gebly en
het gereeld vir haar oupa in die Boesmanland
gaan kuier. Sy het dus ’n diepe begrip van droogte
en die verlossing van water. Haar verhouding met
water lê diep. Dis nie ’n populistiese keuse omdat
dit nou ’n warm polonie-onderwerp in die Kaap
(en elders) is nie.
“Droogte vir ’n boeremens is ’n emosie. Om
wakker te word is ’n vraag: Is dit vandag die dag?”
Frieda se liedere
word afgewissel met
verhale en sketse. Dit
is ongeforseerd en het
gevloei soos riviere
van ouds. Sy mág
maar skryf. Haar ver
hale en lirieke is genuanseerd, vol diepte
én humor. (Hoewel
woud nie met boud
Frieda van den Heever
hoef te rym nie.)
Sy tree ook in
Gewis, ons is nie water
gesprek met bekendes
genoeg nie! Laat ons
soos Hennie Aucamp,
brak taal riettaal word,
Nelson Mandela,
en ruigte-en-reiertaal.
Wilma Stockenström
Laat die son hom wit
en P.G. du Plessis se
skrik in die hekelwerk
sieninge oor water. Dis van takke. Uit die oksels
glad nie so pretensieus van die die elshout
as wat dit klink nie. In
spruit varings om tussen
die konteks werk dit
die woorde te pak, en
omdat sy dit aanvul
by die groen kerse van
met haar eie oordie kiepersol lees ons
spronklike stories.
klinkers van ’n nuwe
Haar liedere is
menslikheid.
divers. Dit vertel van
– Wilma Stockenström
die vreugde van reën:
“Grootdoop-tango”
het soos reëndruppels om ons geplof en spat.
In “Bedevaartslied vir die boy” ondersoek sy die
“dieper dors” in ’n land waarin ons nie mekaar se
dors, se behoeftes raaksien nie.
Sy rymklets jou met ’n linkerhaakhou uit jou
gemaksone uit. Waar is die bergpredikasie vir my
nasie? Saam met haar reis jy deur verre lande met
’n dors na kennis. Ek reis alom om tuis te kom. Ek
loop my krom om net te wederom. Die temas is nie
nuut nie. Maar die musiek en woorde gee nuwe
vastrapsole aan uitgetrapte skoene.
Frieda is wonderlik ondersteun deur ’n talentvolle span musici: Sven Blumer (kitaar), Francois
van der Merwe (baskitaar), Rico Wessels (perkus
sie) en Marina Louw (altviool). Ek dink wel hulle
moet die geleentheid kry om die ander rymkletslied ook te begelei in plaas daarvan om van
’n opname gebruik te maak. Hulle is daar, hulle is
goed, gebruik hulle. Ek hoop die vertoning reis ver
en bring wydverspreide gerugte van reën.
En so is ek toe daar weg. Droëbek, maar nie
dors nie.
Amanzi ndinxaniwe. Ek het dors, sê ek. Ja-nee,
ek hoor jou, antwoord sy.
Dis ’n gemors. Geniet jou vakansie. Awê. Cheers,
tjorts. – Marchelle van Zyl
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Trio se ervaring en gemak
op verhoog beïndruk

Jannie en Corlea: ‘Onvergeetlik’

Trio Classique. Klassieke
musiek. Fismersaal. 8 Maart.

Mag die Kaap nog lank
met CTB geseën wees
Folk Baroque. Klassieke
musiek. Endlersaal. 8 Maart.

V

olksmusiek is nie die
eerste ding waaraan
’n mens dink as 18deeeuse periode-instrumente
genoem word nie. Vandag dink
ons mos dikwels volgens die tweespalt van ernstige en populêre
kuns, met crossover iets wat afgeleefde operasterre doen as hulle nie
meer regop kan staan nie. Driehonderd jaar terug het sake anders
gelyk, en die streep tussen kuns en
vermaak was baie minder rigied.
Soos wat Erik Dippenaar,
klavesimbalis en die artistieke
direkteur van Camerata Tinta
Barocca (CTB), dit Donderdag
aand gestel het: Dit was nie asof
die musici en gehore toe geweet
het hulle lewe in wat ons vandag
die Baroktydperk noem nie.
Vir CTB se program Folk
Baroque is die Engelse woord
“folk”, in sy Europese en NoordAmerikaanse konnotasies, tog
’n beter en meer evokatiewe term.
Net soos vandag was nuutheid toe
belangrik, en die destydse komponiste het inspirasie geput uit
volksdeuntjies. Maar veral in die
Skotse werke op Donderdagaand
se program was daar ook dikwels
die sagmoedig klaende kwaliteit
wat ’n mens heel maklik langs iets
soos bluegrass sal plaas.
Kyk ’n mens na die titels en
lirieke van die bronliedere, verstaan jy waarom. “The bush aboon
Traquair” eindig byvoorbeeld met
die woorde: “To lonely wilds I’ll
wander.” Dié voer CTB, buiten in
’n tradisioneel Skotse aanbieding,
ook in twee aanpassings deur
die Italianers Francesco Barsanti
(1690–1775) en Francesco
Geminiani (1687–1762) uit.
’n Mens kan dit met die veredeling van plantgewasse vergelyk:
Die essensie van die oorspronklike
melodie is steeds daar, maar is verwerk tot iets meer gekultiveerd.

Annien Shaw (Barokviool)
se lieflike klankkleur het hier
opgeval. Soortgelyk is “Lady Ann
Bothwell’s Lament” in sowel tradisionele styl as ’n weergawe deur
Geminiani uitgevoer, waarin Bridget Rennie-Salonen haar slag op
die traverso gewys het.
Dit was darem nie net ’n Skotse
affêre nie. Uwe Grosser het op die
Barokkitaar, wat destyds as die
Spaanse kitaar bekend gestaan
het, Canarios deur Gaspar Sanz
(1640–1710) gespeel. Aanhangers
van die komponis Joaquín Rodrigo
se kitaarkomposisies sal ’n goeie
idee hê van hoe dié werk klink.
Die Endlersaal was eintlik die
verkeerde ruimte vir die program.
Nie dat die klank skade gely het
nie, maar ’n mens sou eerder
rondom die spelers, in ’n intiemer
venue, wou sit. Een van die dinge
wat die musiekpraktyk van die
Barok van later onderskei, is dat
groter outonomie van uitvoerders
verwag en aan hulle toegelaat is,
veral wanneer dit kom by melodiese uitbreiding en versierings.
Dít is iets waarmee CTB werklik
uitmuntend is. Byvoorbeeld, in
’n stadium het Shaw, RennieSalonen en Joshua Frank (blokfluit) dieselfde melodie gespeel,
maar elkeen het dit effens verskillend versier. Dit vertel ’n mens
iets van die betrokke instrument
se karakter, maar ook van die
betrokke musikus.
Dippenaar is ’n begaafde klave
simbalis, wat duidelik was in sy
vertolking van Sonate 27 in B
mineur uit Essercizi per Gravicembalo deur Domenico Scarlatti
(1685–1757). Moontlikhede vir
dinamiek is beperk op die klave
simbel, en daarom imponeer
Dippenaar se besonderse aandag
aan ritme en artikulasie. Hy is
’n ewe talentvolle spelleier wat die
beste uit sy musikante ontlok.
Mag die Kaap nog lank met
CTB onder sy leiding geseën word!
– Willem Bester

Jannie Moolman en 
Corlea Botha sing
eergisteraand in die
stadsaal op Stellenbosch
liefdesliedere van hul
nuwe album, Unforgettable. Janine Neethling was
die musiekregisseur.
FOTO: NATALIE GABRIELS

Nadat die Stellenbosse pianis
Bennie van Eeden verlede Saterdag in ’n konsert deur die US
Camerata vereer is, was hy Donderdagaand weer op die verhoog
– dié slag as deel van ’n trio.
Van Eeden het in 1988 as klavierdosent aan die Universiteit
Stellenbosch se Konservatorium
begin en was deurentyd ook aktief
as uitvoerende kunstenaar.
Vir dié konsert het hy die verhoog saam met Annamarie Bam
(klarinet) en Karin Gaertner (altviool) gedeel. Die drie musici het
’n gevarieerde en interessante program aangebied, en hul spel was
deurgaans innemend. Die gehoor
het duidelik hul uitvoering geniet,
want hulle is sommer met applous
beloon ná elke beweging, asook
aan die einde van die werke.
Die program het begin met
drie stukke – no. 1, 7 en 6 – uit
Max Bruch se Agt Stukke vir Kla
rinet, Altviool en Klavier, op. 83.
Die eerste stuk (andante) is rustige
musiek wat die drie musici met
goeie balans uitgevoer het. Nr. 7 is
’n malle, vinnige stuk musiek wat
’n mens aan ’n pretpark herinner.

Dit het ’n rotsvaste tegniek van
die spelers geverg. Dit was egter
no. 6, ’n beswymend mooie nokturne, wat dié luisteraar die meeste
aangegryp het. Van Eeden het op
die klavier ’n stewige basis vir die
ander instrumente geskep.
Gaertner en Bam het albei
in hierdie stuk beïndruk met
hoe fyn hulle fraseer en vorm gee
aan die note.
Die 20ste-eeuse Oostenrykse
komponis Alfred Uhl het ’n “concerto” vir hierdie kombinasie van
instrumente geskryf. Die drie dele
van sy Kleines Konzert is uiteenlopend, amper asof die dele in verskillende periodestyle geskryf is.
Om hul konsert af te sluit
het die trio ’n bekender Mozartwerk gekies, sy Trio in E-mol
Majeur, K498 (met die bynaam
“Kegelstatt”). Volgens oorlewering
het Mozart die trio gekomponeer
terwyl hy met kegels gespeel
het, maar of dit waar is, weet
niemand nie.
In hierdie werk het veral
Van Eeden se fyn tegniek in die
Mozart-styl opgeval. Al drie spe
lers se ervaring op die verhoog
was duidelik sigbaar in die gemak
waarmee hulle die musiek uitgevoer het. – Wayne Muller

15th

THE 15TH STELLENBOSCH INTERNATIONAL
CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Where world-class performance and
first world music education enable and uplift

The innovative evening concert programmes featuring
Baroque, Classical, Romantic and contemporary music
will take place every evening at 20:00 in the Endler Hall.
Tickets available from Computicket will go on sale on 1
May. Book early to avoid disappointment.

ARTISTS INCLUDE

Joost Smeets & Xandi van Dijk (also playing
the viola) | VIOLIN: Siwoo Kim, Alissa Margulis, Nicholas
Dautricourt, Boris Brovtsyn, Suzanne Martens | VIOLA: Juan
Miguel Hernandez, Gareth Lubbe | CELLO: Alexander Buzlov,
Thomas Caroll, David Cohen, Peter Martens | DOUBLE BASS:
Uxia Martinez Botana FLUTE: Demarre McGill | OBOE: Dwight
Parry | CLARINET: Ferdinand Steinerr | BASSOON: Andrew
Brady | TRUMPET: Billy Hunter | FRENCH HORN: Jeff Nelsen
TROMBONE: Weston Sprott | PERCUSSION: Rob Knopper
CONDUCTORS:

PIANO: Luis Magalhães, Nina Schumann, Pieter Grobler

Music students between the ages
of 12 and 28 are invited to enrol
for a packed daily programme of
orchestral and chamber music
coaching, public masterclasses
and daily concerts. For further
information, please visit
www.sicmf.co.za.

ACTIVITIES INCLUDE
12
9
6
7
4
8

Student Ensemble Concerts
Public Master Classes
Invited Student Group Concerts
Faculty Concerts
Student Orchestral Concerts
In conversation with lectures/
interviews
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Skrywers en boeke

Jean Meiring (gesprekleier) en die skrywers Alexandra Fuller, Fred Khumalo, Marita van der Vyver en Eben Venter. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Sodat ons nie verby mekaar praat nie
Boekklub: 55 voor 12 –
Skrywers om die langtafel.
Skrywersfees. ATKV-boektent.
9 Maart om 19:15.

H

ierdie is ’n fantastiese
idee: Om ’n verskeidenheid skrywers om ’n lang
tafel byeen te bring om die dinge te
deurtrap – in Afrikaans én Engels
– oor wat dit is om ’n skrywer nou
en hier te wees.
Maar ook die “hoekom skryf ”
en die “hoe het dit gebeur dat jy
tot skryf gekom het”, is belang
rike elemente.
Nie net dít nie, want nie eens
die “nou” of die “hier” is vaste
begrippe nie, want soveel van ons
mense is verloopte Afrikaanses,
verloopte Suid-Afrikaners en
verloopte Afrikane. En dié ont
heemding en vervreemding het vir
soveel van ons landgenote sommer
ín die land gebeur.
Maar hoe vat jy 12 skrywers,
soos die program belowe het, wat

uiteindelik nege geword het (like
herding cats, sê my vrou dikwels),
en bied die hele gedoente as iets
sinvols vir ’n gehoor aan?
Jy kry iemand soos Jean Mei
ring, ’n regsgeleerde van Johan
nesburg, met wie se brein jy
waarskynlik jou skerpste messe
nóg skerper kan slyp.
Meiring, hoegenaamd nie
’n onbekende op Stellenbosch
nie, het soos ’n warrelwind van
die lughawe af ingewaai om die
gesprek te kom lei.
Sy vermoë om soos ’n woord
gimnas moeiteloos tussen Afrikaans en Engels te spring het
’n besonderse inspuiting tot dié
doe gemaak.
Veral roerend hier aan die
begin, in antwoord op Meiring se
vraag hoe dit gekom het dat hulle
besef het hulle is skrywers, was
Valda Jansen se vertelling.
“Ek was baie klein, omtrent
tien jaar oud, toe ek begin gedigte
skryf het. Ek het nie geweet waar

Valda Jansen, Masande Ntshanga en SJ Naudé.
dit vandaan kom nie; dit was baie
vreemd vir my.
“Maar ek het hierdie drang
gehad om te skryf… wanneer ek
dit later vir mense probeer verduidelik het, was dit asof ek die
woorde duidelik in die lug gesien
hang het – en ek het hulle gepluk.
“Maar ek was baie klein en ons
het nie ’n geskiedenis van skryf in

ons familie gehad nie. Toe ek dit
vir my pa wys, het hy aanvanklik
daarna gekyk, maar later het hy my
gewoon net nie geglo nie.
“Hy was baie kwaad... want
hy het geglo ek skryf dit af uit die
koerant uit.”
Só het mense soos Alexandra Fuller, SJ Naudé, Marita van
der Vyver, Eben Venter, Simon

Witbooi en nóg elk hul “origin
story” gehad.
Ek het telkens die gevoel gehad
dat dié lang tafel dalk beter sou
werk as die tafel hier onder tussen
die mense was in plaas van daar
doer op die verhoog – ’n lang tafel
waar geëet en gedrink kan word,
met feesgangers wat tussendeur
lekker lastige vrae vra.
Binne die bestek van dié verslag
word ’n mens ongelukkig genoop
om gunstelinge te kies – en mnr.
Witbooi, aka HemelBesem, het iets
in my laat resoneer.
Witbooi het gesê dit is nodig
dat nie net die taal, Afrikaans,
’n stem het nie, maar dat die
klanke en die uitspraak van presies
hoe mense die taal gebruik, gehoor
moet word.
Dat elkeen van ons die taal kan
hoor wat “die ander” praat, dat ons
nie in dieselfde taal, en in dieselfde
land, verby mekaar praat nie.
Dié fees is ’n goeie begin.
– Jo Prins

Viljoen bied inleiding tot ‘n meesterklas van Van Niekerk se bundels
Marlene van Niekerk:
Die digter. Skrywersfees.
Drostdy-teater. 9 Maart.
Wat maak jy met twee bundels
ekfrastiese gedigte? Gedigte, dus,
oor kunswerke?
En wat maak jy wanneer dié
gedigte deur die Hertzogpryswenner Marlene van Niekerk geskryf
is wat veral ’n bemoeienis het met
kuns en die skep van kuns?
Jy vra iemand soos die literator
Louise Viljoen om in ’n amper
meesterklas-opset, of, dalk eerder,
’n inleiding tot ’n meesterklas, die
bundels van Van Niekerk vir ons
gewone sterflinge te ontsluit.
En vir ’n beter ontsluiter
kan Van Niekerk kwalik vra:
Viljoen verpak, kontekstualiseer en lê uit op haar tipiese

rustige, deurdagte manier. Geen
vertoon van belesenheid of
’n sweem van ego nie; sy val onverpoos weg en stel die werk en die
digter aan die woord.
Die digter self, wat ongelukkig
blykbaar oor die Woordfeestyd in
Nederland was, is vroeër vir dié
aanbieding opgeneem waar sy van
haar gedigte lees.
Die vorm van die klas was
dus inleiding, konteks, en dan
’n bespreking van twee van Van
Niekerk se verse.
Die bundels ter sprake is
natuurlik Van Niekerk se twee
jongste wonderskone skeppings,
Gesant van die mispels: Gedigte
by skilderye van Adriaen Coorte ca.
1659–1707, en In die stille agterkamer: Gedigte by skilderye van Jan
Mankes 1889–1920, albei uitgegee

deur Human & Rousseau.
“Ek dink hierdie bundels het
geweldig baie om vir ons as lesers
te bied. As ’n mens dit noukeurig
lees, sal jy sien hoeveel denke,
hoeveel idees, daarin verpak is.
Maar ook hoeveel emosie, hoeveel
hart daar in hierdie gedigte is,” het
Viljoen gesê.
Die bundels bied telkens ’n skildery van die spesifieke kunstenaar
op ’n linkerkantste bladsy, dan volg
die gedig in gesprek met dié kunswerk regs.
Maar, soos Viljoen sê, ons
het hier nie net met ’n gesprek of
opsomming te make wat visueel
aangebied word nie, maar ook
’n bemoeienis met die skep van
die ding self.
Vrae oor wat kuns is en behoort
te wees, kom na vore. Ook of kuns

dan apart of eenkant as artefak
kan staan of in gesprek moet tree
met die politiek of die realiteit van
die dag.
Die kunstenaar, Van Niekerk
self, belig dan ook in twee wêrelde
dié wêrelde van die visuele kuns
tenaars: Telkens word die vers
in Afrikaans én in Nederlands
aangebied.
Die gesprek oor Afrikaans en
die plek van Afrikaans – en die
verhouding oor seë en lande heen
met Nederlands – kom dan ook
mooitjies ter sprake.
Viljoen het gesê Van Niekerk is
’n uitsonderlik veelsydige skrywer.
Sy is ’n digter en ’n merkwaardige
romanskrywer en sy skryf ook
tekste vir die teater.
“By hierdie enorme spektrum
van temas en verwysingsvelde wat

’n mens in haar werk kry, is daar
een tema wat altyd deurloop: die
bemoeienis met die voorwaardes,
prosedures, die verantwoordelikhede en die vakmanskap van skryf.
“Dít figureer in feitlik elkeen
van haar tekste – of dit nou poësie
is wat sy skryf, of ’n roman of
’n teaterteks. Die hele proses van
skryf, die hele proses van kuns
maak is altyd ’n faktor.”
In ’n nawoord tot Gesant van
die mispels skryf Van Niekerk:
“Coorte slaag daarin om deur koel,
presiese en niksverklappende vakmanskap die geheimsinnige outonomie van gewone dinge sigbaar
te maak.”
Ek dink Van Niekerk kry
presies dieselfde reg.
So ook Viljoen.
Bespreek ’n klas! – Jo Prins
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Skrywers en boeke

Vroue sit
regop toe
‘Katelknaap’
verskyn

Laat daar lag wees!

Korter
verhale nie
meer net
bygereg nie

Leon van Nierop: Katelknaap.
Skrywersfees. Drostdy-teater.
9 Maart.

Hartlam: Liefde met tande.
Skrywersfees. ATKV-boektent.
8 Maart.

Dalk is dit feesvoosheid wat toegeslaan
het, maar ’n skamele 20, 25 mense het
vir dié produksie opgedaag. En dis
natuurlik buite ’n skrywer of uitgewer se
beheer: Die fees loop soos die fees loop.
Maar dit neem hoegenaamd nie weg
van die dawerende applous wat Leon
van Nierop, Francois Bloemhof (wat die
gesprek gelei het) en die voorbladmodel,
Sean van Noordwyk, ontlok het nie.
Hoewel die gesprek tussen Bloemhof
en Van Nierop heel gemoedelik en inte
ressant genoeg was, het die feesvoosheid
begin taan toe die boek se “voorblad” op
die verhoog verskyn.
’n Paar stoele van my af het twee
vroue skielik kiertsregop gesit. Die
katelknaap het opgedaag.
En wie kan hulle kwalik neem? Die
storie is die storie van ’n engel wat vroue
se plesier ken (ongeag sy beweegredes),
maar hier in lewende lywe het jy die
goue seun van Getroud met rugby.
Dis jammer dié ou se naam was
nie in die program nie – die Drostdyteater sou dalk nie groot genoeg gewees
het nie...
Terug na die storie (soos dit op die
flapteks vermeld word): “Nadat die
blitsverkoper Die plesierengel twintig jaar
gelede verskyn het, is Tristan Hansen
terug soos duisende lesers hom sal
onthou in Leon van Nierop se stomend
ste verhaal nóg.”
Die kêrel is 27, aantreklik en
’n “engel van plesier”, ’n gigolo waarvoor
Johannesburg se rykste vroue duisende
rand betaal.
Maar hy word deur foonoproepe “vol
dreigende stiltes” geteister en iemand
hou hom dop. Sy verlede dreig skynbaar
soos ’n Johannesburgse storm.
Nou, ’n mens wil nie iets van die
storie weggee nie, maar Van Nierop is
so ’n ou hand wanneer dit kom by ver
halende werk. ’n Mens dink onvermyde
lik aan tekste soos Wolwedans in die
skemer en Ballade vir ’n enkeling.
Wat ek ook hou van Van Nierop
se benadering was dat hy, soos hy
aan Bloemhof gesê het, meer belang
gestel het in die spel en aanloop tot die
stomende tonele as die tonele self.
Ja, die seks is belangrik (en die
tonele ook), maar die konteks en
beweegredes waarom die verskillende
vroue hul toevlug tot die Hansenkarakter neem, is belangrik. So ook
Hansen se redes waarom hy dié
lewe gekies het.
Geskoei op die lewe van ’n seks
werker, klink dit of die werklike model
vir Hansen nogal heelwat insae in die
karakter se ontwikkeling gehad het.
Ook, natuurlik, om die geloofwaardig
heid van sekere tonele wat Van Nierop
bedink het te toets.
Katelknaap is dalk nie die roman
vir elkeen se smaak nie, maar hel,
watter roman is?
My eksemplaar is al klaar onder
die arm. – Jo Prins

Die kortverhaal suig dalk die laaste paar
jaar aan die agterspeen.
Vergeleke met wat aan die poësie
front gebeur en die romans wat verskyn,
sou ’n mens kon sê dis as ’t ware ’n kwy
nende genre. Dit is ’n vreemde toedrag
van sake, want dinge soos sosiale media
werk juis met kort brokke inligting en
jong mense se duime word al hoe groter
en hulle kyk nie meer werklik op van
hul slimfoon se skerm wanneer hulle
oor die straat loop nie.
Jy sou dink die kortverhaal gedy!
Doen uitgewers dus nie hul
werk nie? Of is die genre gewoon te
moeilik vir skrywers en voornemende
skrywers? Wat presies is ’n kortverhaal
nou eintlik en wat moet hy doen?
In ’n kortverhaal is daar nie soos
in ’n roman plek om jou skouperde
uit te stal en lank langs die see met
hulle te gaan hol dat die salpeter wit
sit nie, nee.
Dis ook nie so kompak soos ’n gedig
nie; dit laai nie elke woord sóveel soos
in poësie nie.
Daar sit ons... in ’n tussenwêreld.
Maar vir my lê die krag van ’n goeie
kortverhaal in die wending. Die beson
dere ongewone slot wanneer die leser
in dié kortkuns in die voorafgaande
paragrawe behoorlik met allerlei lok
bokkoms verlei is.
En dis dalk die krag van ’n werk
soos die bundel Hartlam wat verlede
jaar deur die skrywers Gerda Taljaard
en Deborah Steinmair byeengebring is:
’n Ongewone tema met verhale wat dik
wels uitdaag en verras.
Soos die lokfrase op die voorblad sê:
“Die liefde verdra alles, maar die liefde
het dikwels tande.”
Die leser is dus bedag dat hy of
sy nie hier te doen gaan kry met
’n gewone liefdesverhaal nie. Dinge
gaan dalk donker raak en juis nie so
mooi uitwerk nie...
Ook ’n goeie aanduiding dat die
kortverhaal besig is om ’n come
back te maak, soos duidelik was met
die bekendstelling van vanjaar se
Woordfees-kortverhaalbundel, is al
die nuwe stemme.
In Hartlam is bekendes soos Ker
neels Breytenbach, Joan Hambidge en
Roela Hattingh skouer aan skouer met
’n Evert Louw of ’n Marianne Venter.
Hoewel die bespreking Donderdag
nie deur ’n massa mense in die boektent
bygewoon is nie, het ’n mens tog die
gevoel gekry dat dinge – vir die kortver
haal – aan die verander is. Om nie eens
te praat van die statige Cecile Cilliers,
wat vanjaar in haar 80’s met ’n bundel
vorendag gekom het nie!
In haar gesprek met Madri Victor het
Taljaard gesê ’n tema wat oorweeg kan
word om ’n volgende bundel byeen te
bring, sal dalk oor kos wees.
En mense kan gerus maar aansit
– die kortverhaal is nie net meer
’n bygereg nie. – Jo Prins

Die akteurspaar Petru Wessels en Carel Trichardt gaan speel in die stuk In die groot
misterie van twee vroue. FOTO’S: NATALIE GABRIELS

Skrywers, uitgewers en vriende kuier tesame. Van links is Na’eemah Masoet,
Nathan Trantraal, Erika Oosthuysen, Naseen Barnes en André Trantraal.

Linda Marais kuier saam met Loftus, haar seun, en Kabous Meiring by die Plataankafee.
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Visuele kuns

Vanjaar se kunstenaars plak nie pleisters nie

W

at sweer in die wonde van jou land, jou
mense, jou eie liggaam? Kunstenaars
draai nie doekies om daai wonde nie.
Hulle plak nie pleisters op nie. Hulle ruk dit eerder
af, druk ’n vinger in die wond en krap dit oop. Dis
lelik. Dis seer. Dis nodig. Moenie wegkyk nie.
Die visuelekunsprogram op die Woordfees is
elke jaar sterk. Alex en Zelda Hamilton het nie net
’n program bymekaargesit wat die talent van ons
land se kunstenaars ten toon stel nie, maar uitein
delik is dit ’n program met sterk maatskaplike en
politieke kommentaar. En, wetend of onwetend,
begin die verskillende werke ook met mekaar in
gesprek tree. Dis wat goeie kuratorskap is – die
kuns praat nie net met die kyker nie; die kunste
naars en hul kuns praat ook met mekaar.
Hierdie jaar is daar sterk temas van ontheem
ding, die verwerking van die verlies van ’n tuiste,
(Emma Willemse), migrasie en die lot van
vlugtelinge (Piet Grobler se Migrasies), erfenis
en die definiëring van kultuur (Pierre le Riche),
identiteit en die ontbloting of verbloeming daar
van (Thina Dube, Nhlanhla Nhlapo, Leanne Olivier
en Marinda du Toit), asook die artefak as getuie
(Willemse, Le Riche, Willem Samuel). Om maar
’n paar te noem.
Besoek die US Museum, GUS, SMAC, die Stad
saal en die visuelekunsdepartement (oorkant
die Endler) om al die uitstallings te sien.
– Marchelle van Zyl

<< The Escape Artist

KOM VIER ONS SKRYWERS
BY EXCLUSIVE BOOKS
TYDENS DIE WOORDFEES!

*HIERDIE TITELS
EN NOG BAIE MEER

Figure groter
as die regte mens
Dit is heerlik om ’n solo-uitstalling van Marinda du Toit se werk
by die fees te sien. Sy verdien die
ruimte en sy het dit volgepak met
treffende werk wat die verbeelding aangryp. Marinda is bekend
om haar beeldhouwerk. Sy maak
karakters van weggooimateriaal,
skroot of optelgoed. Elke karakter
is uniek en het ’n baie besonderse
persoonlikheid wat slim weerspieël word in Marinda se skerpsinnige naamgewing.
In dié uitstalling het sy gróót
gegaan. Letterlik. Sy het ’n familie
geskep met figure wat groter is as
’n regte mens. Die kyker beweeg
deur dié figure en word as ’t ware
ook deel van die gesin.
“Die gesin is die plek waar
karaktervorming plaasvind,” sê
Marinda. “Maar ek verken ook die
rolle wat mense speel binne die
struktuur.” Daar is die middelkind
wat jou ongemaklik aankyk. Maar
die figure is, soos al haar beelde,
nie perfek nie. Daar is disfunksionaliteit wat ook jou persoonlikheidsontwikkeling beïnvloed.
Die verrassing vir my is haar
etse, monodrukke en reliëfwerk.
“Ek het ’n groot liefde vir drukwerk en mooi papier, maar het nie
altyd tyd nie. Die etse en reliëfwerk
(embossings) het ontstaan deurdat
ek portrette van die randfiguur
wou weergee, tweedimensioneel.
Ek het ook in die verlede gespeel
met voorwerpe in my beeldhou as
drukobjekte in monodrukke.
“Foto-etse het dit moontlik
gemaak dat ek bestaande beelde
kon transfer en ’n portret of visuele
beeld/portret kon skep of bou soos
ek ’n beeld driedimensioneel bou.
Spoeg en plak! Ek het foto’s van my
liggaam, my wonde geneem en dit
as vel/plooie/letselmerke gebruik
om gesigte/maskers/portrette te
bou. Die gelaatstrekke, oë, monde
is apart geëts en ingelê (merged)
en weer deur die drukpers,”
verduidelik Marinda.
Sy wou ’n gesig gee aan psigiese
wonde. “Baiekeer het mense meer
simpatie met mense wat fisiek ly as
psigies, omdat hulle die persoon se
wonde kan sien.” Met die naamgewing en gesigte maak sy daardie
geestesgesondheidswonde sigbaar.
“Almal van ons het maar letsels.
“Die embossings is subtiele
weergawes van die id, die donker

Bipolêre Bart

Middelkind

kant, wat elkeen tog het.”
Die naamgewing is interessant,
want elkeen het ’n spesifieke chemiese formule as naam. “Elkeen
van ons is uniek en het ’n eie resep.
Nie een van ons is dieselfde nie.”
Die persoon word beïnvloed
deur buitefaktore, middels wat
ons neem, ons eie persoonlike
ervarings. “Alles het ’n invloed op
die individu.”
Die uitstalling word ook vergesel van ’n klankbaan van Marinda
se ateljeegeluide. Bore en hamers
dreun deur die vertrek en herinner
ons aan die fisieke uitdagings van
haar werk, en hoe individualisties
en uniek dit is. Sy dans op die maat
van haar eie hamer.
In dié uitstalling voel almal
tuis. Veral die randfigure vind hier
’n gesin. – Marchelle van Zyl
Dié uitstalling is nog vandag
en môre tot 18:00 te sien.

OOP 7 DAE ‘N WEEK
AANBOD GELDIG
09:00 – 19:00
2-11 MAART
14 ANDRINGA STRAAT, STELLENBOSCH

LAAI DIE TOEP HIER AF!
Poppie
Shakespeare,
Desdemona,
Cowgirl, Debra.
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Visuele kuns

Swerfgoed / Portable Heritage:
Pierre le Riche. Visuele kuns.
SMAC-galery. Tot môre.

W

ie is ek? Vir so lank
as wat die mensdom
seker bestaan, vra ons
daardie vraag. En die antwoord
bly immer ontwykend. Soek ons
egter ’n antwoord of is dit ’n self
ondersoekende debat wat ons ver
lang? Dit is ook die vraag wat seker
die meeste op ’n kunstefees gevra
word, want dis immers wat ’n fees
moet wees: Dit is soos ’n sel(f)foonkamera – jy neem foto’s van
jou omgewing en jy deel wat jy
sien met die wêreld. Of jy draai dit
om en neem ’n selfie. Dalk ’n onsie.
Die puisies is net ’n armlengte ver.
Pierre le Riche is ’n jong kuns
tenaar wat pas sy meestersgraad
aan die Michaelis-kunsskool aan
die Universiteit van Kaapstad
voltooi het en iemand wie se naam
jy moet onthou. As deel van sy
meestersgraad het hy ’n versame
ling werke getiteld Swerfgoed / Portable Heritage geskep. Dit is tans te
sien in die SMAC-galery op Stel
lenbosch as deel van die Woord
fees se visuelekunsteprogram en
hy draai die kamera op homself.
Dis ’n uitstalling wat ’n mens
eers ’n bietjie laat frons. Wat
gaan hier aan? Is hulle besig om
die uitstalling op te pak of uit te
pak, want die hele plek staan vol
kratte, half uitgepak/ingepak met
ou houtmeubels. En dis een van
daardie uitstallings waar jy net
’n oomblik moet stilstaan, lees die
materiaal wat daar beskikbaar is,
of as jy te lui is om te lees, praat
met die kunskaptein. Sy was baie
behulpsaam. Soos die kunskaptein
praat, het die kratte vir my oop
gegaan en het die kompleksiteit,
deurdagte filosofie en visuele uit
beelding daarvan in Le Riche se
werk hulself begin uitpak.
Le Riche se uitstalling is in

Pierre le Riche se Swerfgoed / Portable Heritage. FOTO’S: VERSKAF

Wat gebeur as jy dié
kultuur verplaas?
(toevallige?) gesprek met
die feeskunstenaar, Emma
Willemse, se werk, Argiewe
van verlies en verlange, wat
in die US Museum te sien
is. Een van sy werke is ook
getiteld Archive of Loss (and
Found) en ander artifakte
word ook as argiewe gelys.
Sy tema van argiewe van
ontworteling het meer te
doen met ’n kulturele ont
worteling as Willemse s’n,
wat grotendeels praat oor
fisieke ontheemding en die invloed
daarvan op die psige. Die twee vul
mekaar dus baie goed aan en albei

werk met huishoudelike hout
artifakte wat die metafoor word
van ontworteling.
“In ’n neutedop gaan die werk

“

In ’n neutedop gaan
die werk oor my eie
ervarings, gevoelens
en gedagtegang oor
my Afrikanererfenis.

Pierre le Riche

oor my eie ervarings,
gevoelens en gedagtegange
oor my Afrikaner-erfenis,”
verduidelik Le Riche.
“Dit is die produk van
amper twee en ’n half
jaar se intense navorsing
wat geskied het tydens
die #RhodesMustFall- en
#FeesMustFall-protes,
en hierdie revolusionêre
politieke bewegings het
’n groot invloed op die
werk gehad in terme van
hoe ek myself probeer plaas in die
post-apartheid- Suid-Afrikaanse
landskap. Na aanleiding van die

proteste, en ook die groot per
sentasie wit mense wat emigreer,
bevraagteken ek hoe prakties dit is
om ’n erfenis so uniek soos dié van
die Afrikaner op te pak in ’n krat
en na ’n ander vasteland te sleep.
“Ek dink dis baie belangrik om
vooraf te sê dat, al gaan hierdie
werk oor Afrikanerwees, is dit nie
my intensie om namens álle Afri
kaners te probeer praat nie.
“Hierdie werk is gegrond op
my eie gedagtegange, ervarings en
navorsing. Die gehoor kan ’n ver
sameling werk verwag wat met
’n oop kop benader moet word.
Gebruik jou verbeelding as jy die
werk ervaar. Probeer jouself en jou
geliefdes (metafories) in die kratte
plaas. Dink aan jou geboorteplek,
jou erfenis en wat jy verstaan
rondom die idee van ’n tuiste.
Dit is ’n paar dinge wat ek in
gedagte gehad het terwyl ek die
werk gemaak het,” sê Le Riche.
As ’n mens ’n tuiste oppak,
gaan die meubels saam, maar
die nuwe tuiste is nooit dieselfde
as die oue nie. Dus: As ’n mens
’n kultuur verplaas, kan dit ooit
gedupliseer word? Meubels word
langs die pad weggegooi en nuwe
goed word aangekoop; die nuwe
huis sal totaal en al verskil van
die oue al is die meeste van die
meubels dieselfde. Die Europese
kultuur wat hierheen gebring is,
is tog nie meer suiwer Europees
nie – in die verhuising Afrika toe,
het dit verander in iets nuuts en is
’n nuwe kultuur gevorm as gevolg
van ander invloede. So, wat gebeur
as jy die Afrikanerkultuur elders
verplaas deur emigrasie?
Swerfgoed / Portable Heritage
lewer belangrike kommentaar
op veranderende kultuur en
identiteit binne ’n problematiese
historiese konteks. Le Riche skep
’n spasie waarin jy jouself oppak
en uitpak en laat vra: Wie is ek?
– Marchelle van Zyl
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Elke woord is ’n

meesterstuk.

KINGJAMES 42854/A

Bl. 20

Lirieke.
Dis meer as ritmiese rympies.
Dis woorde,
metafore,
kore.
Geskaaf en geskuur.

Gevorm en hervorm
soos kleuterskoolklei.
Tot servetskribbels na pennevrug lei.
Gedistilleer.
Filtreer.
Masseer.
Tot laatnag.
Tot die son opkom.
Tot ons saamsing.
Almal saamsing.

Elke woord is ’n meesterstuk.

Sanlam bied met trots die 2018 Musiekfees
by die US Woordfees aan. 2-11 Maart.

Sanlam is ’n Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste.
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